
িক্ষণ গ্রমন্ে গন্ধতি ৪ গৰিবেশ 

ীশৌরদাস হালদার এম. এ. (ভবল ), বি.-টি, 
অধ্যাপক, তাঅলিপ্ত মহাবিদ্যালয় 

শিক্ষণ (বি. এড.) বিভাগ, 

তমলুক, মেদিনীপুর । 

৫১ এ কলেজ রে! 

্রচতিশিক্কাত্ডান, 



প্রকাশক 2 

আক্ধকুমার 
ব্যানার্জী পাবলিশার্স 

৫।১এ কলেজ রো 

দ্বিতীয় সংস্করণ 2 ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ 

সুপ্রাকর £ 

বাষকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়াক 

৪৪ দীতারাম ঘোষ স্ট্রীট 

কলিকাতা-৯ 

ও 

নিউ মহামায়। প্রেস 

৬৫/৭ কলেজ শ্রী 

কলিকাতা-১২ 



বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 

উৎসগীতপ্রাণ ভারতীয় এবং 

'বাংলাদেশীয বীরদের পুণ্যস্থতির 

উদ্দেস্টে 



সচীপত্র 

প্রথম খণ্ড 
এখন জহ্যাজ 

বিষয় পৃষ্ঠা 
পদ্ধতিতত্বের তাৎপর্য ৩--২৮ 

১। শিক্ষণ-পদ্ধতি কাকে বলে? পৃঃ ৩: ২। পদ্ধতির স্বরূপ-_ 
পৃঃ৪£ ৩। আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি-__পৃঃ৮ 5 ৪1 প্রগতিশীল সাথক 
পদ্ধতির বিভিন্ন দিক 24৮৮ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট উপাদান--পূঃ ৯ 2 (২) সবষ্টুপন্ধাতির 
লক্গণ__-পৃঃ ১৩ (৩) সার্থক পদ্ধতির প্রয়োজনীযতা ও গুরুত্ব পৃঃ ১৬ £ 
(৫) সুষ্ঠপদ্ধতির মূলস্থাত্র পৃঃ ২৪ 

ভিক্তীজ জঞ্রন্তাজ্জ 

শিক্ষণ-পদ্ধতির বিবর্তন ও পরিণতি ২৯--৪৮- 
১। বিবত্তনের ধার পৃঃ ২৯: ২। পাগ্ডিত্য কেন্দ্রিকত। থেকে 

প্রগতিশীলতা-_-পৃঃ ৩৫ £ ৩। যুক্তিবিজ্ঞান ও মনো বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্দতি-_ 
পুঃ ৩৮ 2 ০) যুক্তিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিযাঁ_পুঃ ৩৯ £ (২) যৌক্তিক প্রক্রিযাব 
ছুটি বিশেষ ধারা -পৃঃ ৪০ £ (৩) মনোবিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিষ। - পৃঃ 8৪ £ 
(৪) যুক্তিভিত্তিক,ও মনস্তান্তিক প্রক্রিয়ায় সম্পর্ক পৃঃ ৪৬ 

রর ভুত্ভীক্স অন্র্যাল 
শিক্ষণ-পন্ধতি প্রয়োগের একক ৪৯-_-৫৯ 
৬৮ শ্রেণী-শিক্ষণ-_পৃঃ ৫০ 2 ২। যৌথ শিক্ষণ-_পৃঃ ৫৪2 ৩। ব্যক্তি- 

ভিত্তিক শিক্ষণ-_পৃঃ ৫৫ £ পদ্ধতির শ্রেণী বিভাগ-_-পৃও ৫৮ 

2জ্ডুর্খ ভন্্যা্ 

আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি ৬০- ১১১ 
বিষয় ভিত্তিক শিক্ষণপদ্ধতি পৃঃ ৬০. ১। মৌখিক পদ্ধতি-_পৃঃ ৬১ 

২। আলোচনা পদ্ধতি-_পৃঃ ৬৪ £ ৩। সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতি- পৃঃ ৬৭ ঃ 
৪1 একক পদ্ধতি-_পৃঃ ৭২: ৫1১৯) কিগ্ার গার্টেন পদ্ধতি-_পৃঃ ৭৯, 

(৮ মণ্টেশ্বরী পদ্ধতি - পৃঃ ৮০ (৩) সেবাশ্রম পদ্ধতি-_-পৃঃ ৮১ (৪) প্রকল্প 
পদ্ধতি-__পৃঃ ৮২ (টি সমস্যা পদ্ধতি_-পৃঃ ৯৪ ২ ৬। ওয়ার্কশপ পদ্ধতি- 
পৃঃ ৯৭ ৭| আবেক্ষণ পাঠচর্চা-_-পৃঃ ৯৮£ ৮। আবিষ্কার পদ্ধতি-_ 
পৃঃ ১০* £ ৯। ডাণ্টন পরিকল্পনা__পৃঃ ১৯১2 ১০ বাটাভিয়! প্রণালী-_ 
পৃঃ ১০৪ 2 ১১। উইনেটকা পরিকল্পনা--পৃঃ ১০৪ £ ১২। ডেক্রলী প্রথা 
রীতি_ পৃঃ ১০৬৪ ১৩। প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি ও প্রগতিমূলক বৈশিষ্ট্য 
পৃঃ ১১০ £ 



বিষয় পৃক্ঠা 
হল আন্ব্যান্জ 

শিক্ষাদান রীতি ও পাঠ-পরিকল্পন। ১১২--১৪৮ 
[১। শিক্ষাদানের সাধারণ নীতি- পঃ ১১২ £ ২। পাঠ-প্রকারণ-- 

পৃঃ ১১৪ 2২৬৮ পাঠ পরিকল্পনা ও আহ্কুস্দিক শর্তাদি__পুঃ ১১৬ £ ৪ । পাঠ 
পরিকল্পনার উপাদান ও সোপানসমূহ-_ পূঃ ১১৯ 2 (১) শর্তসাপেক্ষ উপাদান 
সমৃহ-_পুঃ ১১৯৪ (২) আনুষ্ঠানিক ও প্রাথমিক ব্যবস্থা পৃঃ ১২১ £ 
পা হাটবার্টের সোপান-__পৃঃ ১২২৪ ৫। আধুনিক পাঠ-পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ 
বপ-_পঃ ১২৭ ৬। প্রশ্বোত্তর রীতি--পঃ ১৩২ হ ১৭। অনুবন্ধ ও সমন্ব 
'পৃঃ ১৩৮ র্ | 

»হলভ প্যাক 
শিক্ষণ-কৌশল ১৪৯-__-১৮৪ 

১। মৌখিক আঙ্গিক ব! কৌশল-_পৃঃ ১৫০2 (১) বর্ণনা_-পূঃ ১৫০ 
(২) বিবরণ- পৃঃ ১৫২ হ €৩) ব্যাখ্যা_পুঃ ১৫৩ £ (৪) দুষ্টাস্ত-_ পৃঃ ১৫৪ 2 
(৫) প্রশ্নোত্তর_ পৃঃ ১৫৫5 ২। বস্তভিত্তিক কৌশল-_পুঃ ১৫৫ হ (১) শ্রবণ 

ভিত্তিক উপকরণ__পঃ ১৫৮ £ (২) দৃষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষোপকবণ-_পূঃ ১৬০ £ 
(৩) শ্ররণ-দর্শনভিত্তিক শিক্ষোপকরণ__পুঃ ১৬৭ £ (৪) পঠনযেগ্য শিক্ষোপকরণ 
_পূঃ ১৬৯ £ ৩। পবিবেশ ও কর্মকেন্দ্িক কৌশল-_পুঃ ১৭৪ 2 (ক) শিক্ষামূলক 
ন্রমণ-_-পূঃ ১৭৫ (খ) রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ_ পৃঃ ১৭৯2 (গ) শিক্ষ। 
প্রদর্শনী__পৃঃ ১৭৯2 ৪ | শিক্ষাপ্রবুক্তিবিজ্ঞানেব নতুন অবদান--পুঃ ১৮০ £ 
প্রোগ্রাম-ভিত্তিক শিক্ষা-আঙ্গিক- পৃঃ ১৮০ । 

গুল্ম জঞ্যা্ 
পরীক্ষ। ও অভিক্ষ ১৮৫--২৪৮ 

১। পরীক্ষার ইতিবৃত্ত-_পৃঃ ১৮৫ £ ২ পবীন্ম] ও অভীক্ষীব উদ্দেখ-_ 
পৃঃ ১৮৭ £ ৩। সার্থক পরীক্ষার লক্ষণ__পৃঃ ১৮৯ হ ৪1, পৰীক্ষা ও অভীক্ষার 
পার্থক্য_ পৃঃ ১৯১ £ ৫ প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি__পৃঃ ১৯২ £ ৬। প্রচলিত 

রচনাধম্মী পরীক্ষা-_পূঃ ১৯৫ £ ৭। নেব্যক্তিক অভীন্ষী-_১৯৯ £৮। আদর্শায়িত 
অভীক্ষা পৃঃ ২০৭ £ ৯। পুরাতন ও নতুন পরীক্ষার পার্থক্য পৃঃ ২০৯ £ 
১০ । প্রচলিত পরীক্ষার ক্রটি-_পৃঃ ২১০ 2 ১১। পরীক্ষা স্বজনক।ম্য- পৃঃ ২১৪ £ 
১২। পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার-_পৃঃ ২১৫ £ ১৩। শিক্ষায় পরীক্ষণ নয়, ষুল্যায়ন 
_-পৃঃ ২১৮৪ ১৪। মুল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা পৃঃ ২২১ ১৫। সার্থক 

মূল্যায়নের কৌশল--পৃঃ ২২৪: ১৬। সর্বাত্মক পরিচয়পত্র- পৃঃ ২২৬ £ 
১৭। শিক্ষায় ক্রটি নির্ণায়ক অভীক্ষা-_পৃঃ ২৩৩: ১৮। আগ্রহ-পরিমাপক 
তালিকা পৃঃ ২৩৪ £ ১৯। প্রবণত1 পরিমপক অভীক্ষা পৃঃ ২৩৯ ঃ 
২০। রেটিং স্কেল পৃঃ ২৪১: ২১] পাঠোন্তি ও উত্তবণ_পৃঃ ২৪৪ £ 
২২ শিক্ষণ যোগ্যতার পরিমাপ-_পৃঃ ২৪৬ 

পর 



দ্বিতীয় খণ্ড 
বিদ্ভালয় সংগঠন 
তক জঞ্ায় 

বিষয় ূ পৃষ্ঠ। 
বিদ্কালয়-গৃহ পরিবেশ ও সাজসরপ্তাম ৭_-৬০ 

১। এ্রতিহাসিক পটভমি-_-পৃঃ ৭£ ২। সুক্রাজণ বিদ্ভালয়__পৃঃ ৮ £ 
৩। বিদ্যালব-গৃহ পবিলেশেব আধুনিক ধারণা ও তাৎপর্য 

৪। বিদ্যালয-গুভ স্থাপনের জন্ঠ প্রযোজনীবয নির্ণাধক_-পূঃ ১২2 ৫। শ্রেণীকক্ষ 

_-পঃ ২৪ £ ৬ | বিদ্যালয-জীবনেব সুযোগ-স্তব্ধ1 ও সাজসবঞ্জাম-_-পঃ ৩৫ £ 

৭। পরীক্ষাগাব--পুঃ ৩৯ ৪ ৮। বিছ্বালন এবার্কশপ-পুঃ ৪২2 ৯। লিষয কক্ষ 

পুঃ ৪৪ 2 ১০। গ্রন্পগ।ল সভ পাঠাগার--পুঃ ৪৬8. ১১। সংগ্রভশাল।_ 

পতি 858 

পৃঃ ৫৮ 

ভিভ্ীম অন্য 

সাপাবুণ সংগঠন ও পরিশাসন ৬১--১২২ 
১। ন্গ্িলষ সংগঠন ৪ পরবিশীনন--পঃ ৬০ ৬৫বিস্ঠালয় প্রশাসন__ 

পৃঃ ৬৫ 2 যোগ্য* প্রশ্বাসানেল লক্ষণ-_-পুঃ ৬৫ £ টম্ববতান্থিক বিদ্যালব প্রশাসঃ 
_পঃ ৬৭ £ গণ্তাছিক বিদ্ধালয গ্রাশাসন-_পূঃ ৬৯ 9৩বিষ্াালদ প্রশ।সনেহ 

পিধি--পঃ ৭ ৮ ছপদান শিক্ষক-_পৃঃ ৭৩ 2 উপ্পদ্ীন শিক্ষকেব কার্ধাবলী-_ 

পূঃ ৭৫ :স্ল্পর্নি প্রধান শিক্ষকের গুণাবলী পুঃ ৮৯২ শিক্ষক পু ন২ £ 

শিক্ষকতাবুর্তিব গুরুত_-পূঃ ৯৩5 শিক্ষকেব কাজ-_পৎ ৯৪2 শিক্ষকেশ 

আম্মঃব্যক্তি সম্পর্ক-_পুঃ ৯৭ ৪ আদর্শ শিক্ষকের গুণাবল”-_পুঃ ৯৮ £ ফোগ্যতাল 

উন্নঘন--পূঃ ১০৭ ৪ পিঠার ১১১ 9১ 

ভক্ভীল্র আব্বাস 

আন্তঃসম্পর্ক ও পরিশীসন ১২০--১৪৩ 
১। মাতাপিতা-শিক্ষক সহযোগিতা পৃঃ ১২৩5 ২। শিক্ষার্থী-শিক্ষক 

পম্পর্ক__পৃঃ ১৩২ 5 ৩1 বি্ভালব পরিদর্শন__পুঃ ১৩৪ £ 

চুক্ুর্ম ভঞ্্যাক্জ 

সহ-পা ঠ্যসুচী অংগঠন ১৪3--৩৮৪ 
১। সহ-পাশ্টযত্সচী-- 08১৪৪ ৪. ২ 1বিষ্যালয়ের শষ্প্লা 9 ছাত্র-্থাযত্ত 

শাসন _পূঃ ১১০ 



ততীয় খণ্ড 

স্বাস্থ্য-শিক্ষা 

অঞ্জন ভব্যাজ 

বিষয় পৃষ্ঠ! 
স্বান্ছ্য-শিক্ষার মুলতত্ব ৩--১৮ 
91 আ্চনাপুঃ ৩ ২। জ্াস্থ্য-শিক্ষার স্ববপ--পৃঃ ৫ £ ৩। বিদ্যালয়ের 

্বাস্্য-শিক্ষার প্রয়োজনীযতা__পৃঃ ৯২ ৪। স্থাস্থ্য-শিক্ষার লক্ষ ও মূল্য-_ 
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শ্রথম খও 

সাধারণ শিক্ষণ পদ্ধতি 
(0০729 ঠ7০618605 ০6176281878) 





প্রথম অধ্যায় 

পল্ধাতিতত্তের তাৎপর্য 

(918019091006 0:£ 7$1507,03010985) 

[ অধ্যায়-পনরিছয় ১ এই অধ্যায়ে চারটি বিষয় আলোচনা করা হল। প্রথম অংশে 
শিক্ষণ-পদ্ধতি কাকে বলে? শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষার সঙ্গে সংগ্রিষ্ট। তাই ব্যাপক অর্থে ও 

আনুষ্ঠানিক অর্থে শিক্ষা কাকে বলে আলোচনার পর শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা! কর! 

হয়েছে । দ্বিতীয় অ'শে আলোচিত হযেছে শিক্ষণ-পদ্ধনির স্ববপ। স্ববাপ আলোচনা-পদঙ্গে 

ইংরেজী নান' শব্দের অর্থগন দ্বন্দ মলে মাসে । তাই 21০07091085 এবং [160১০৭, 57225019] 

1/1611500, 036755281] 10০0700 উত্যার্দি শব্দের অর্থগত ও ব্যবহারিক তাৎপর্য ব্যাখ্য। করা 

হযেছে।, তৃতীয় অংশে আলোচনা কৰা হল মাধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে প্রর়োজনীর 
বিষয়াদি । চতুর্থ অংশে আলোণিত হল আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতির বিভিন্ন দিক। শিক্ষণ- 

পদ্ধতির তাৎপর্য ও স্ববপ উপলব্ধিব জন্য এ সবেব প্রয়েজনীযতা অনামান্ত । তবে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

প্রশ্নের দিকে কষা রেখেই এসব বিষ মালোচনাব চেষ্ট1! করা হয়েছে ।] 

২৫ শিক্ষণ-পদ্ধতি কাক বলে? (ভ্য 8825 05৩ 0156১০এ 
0৫168017412 ?) 

শিক্ষা" শবটির বাবার ব্যাপকতন । অল্পক্থায় ব্যক্তির শারীরিক, 

মানমিক, ৌদ্দিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যার্দির সামঞ্জশ্ুপূর্ণ ও বাঞ্চনীয় বিকাশই 
শিক্ষা নামে অভিহিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত ব্যক্তিবিশেষের পাথিব শিক্ষার 

কাল বিস্তৃত। ব্যক্তির জীবনকালই শিক্ষার কাল্গ, জীবনধারাই হল শিক্ষার 

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ধারা, আর শিক্ষাই হল জীবন। এর মধে বিদ্যালয়ের 

ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আহুষ্ঠটানিক শিক্ষা-গ্রসঙ্গে শিক্ষণ-পদ্ধতি (501,005 ০৫ 

ন:8801516) আমাদের আলোচ্য বিষয়। ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত শিক্ষার 

ভাবধারা খেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মোটেই সম্পর্কঠাত নয়। প্রথম্টটিকে 
দমুদ্র ও দ্বিতাঁয়টিকে নদীর সাথে তুলন1 কর? চলে, গ্রিতীয়টি প্রথমটির দিকে 
গতিশীল ও অন্তকূল। শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভেতর দিয়ে তথ্য 



৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

গ্রহ করে ও জ্ঞান অর্জন করে। পরিণতিতে শিক্ষার্থী অজ্রিত জানকে 

জীবনের বাস্তবক্ষেন্ত্ে প্রয়োগ করে । তখন শিক্ষা ও জীবনে 'কোন পার্থক্য 
থাকে না। ব্যাপক অর্থে শিক্ষ। লাভে সাহায্য করার জন্তুই যূলত: আনুষ্ঠানিক 

শিক্ষাব্যবস্থা] গ্রবতিত। 

আহ্ানিক শিক্ষায় শিক্ষণ-প্রক্রিয়। একটি জটিল বিষয় ৷ এর ছুটি প্রাস্তের 

একদিকে আছেন শিক্ষক অন্তদিকে আছে শিক্ষার্থী। শিক্ষক বিশ্বব্রঙ্মা্ডের 

জ্ঞান পরিবেশন করেন, আর শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করে। পরিবেশন কর ও 

গ্রহণ করাকে যুক্তভাবে শিক্ষণ-প্রক্রিয়৷ বলা যেতে পারে। অন্যভাবে বলা 

যায়, এক দিকে আছে বিশবত্রক্ষাণ্ডের জ্ঞান আর অন্থদিকে আছে 

আনষ্ঠানিক শিক্ষা জ্ঞানার্জনের জন্ত শিক্ষার্থী । শিক্ষক বিশেষ বিশেষ উপায় 
পদ্ধতি কাকে বলে? অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর মনের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষককে কেবলমাত্র বিষয়বস্তর জ্ঞান 

অর্জন করলে চলে নী, তাকে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত 

হতে হুয়। তারপর তাকে অবলম্বন করতে হয় পদ্ধতি, যে পদ্ধতি শিক্ষার্থী ও 

বিষয়-জ্ঞানের মধ্যে স্ুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হয়। তাই শিক্ষাবিদ রাস্ক 

(7২. 79. 73457) পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, পদ্ধতি হল শিক্ষার্থী ও বিষয়- 

বস্তরু মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করার প্রক্রিয়া (৮0 ঢ6:090995 ০: 

296201191106 2050. [09170810106 50200800 00০০7 0) 70001১11 

800. 0176 50151500-0096661) | পরিবেশন প্রান্তের (006 £1510£ 700) 

শিক্ষক গ্রহণ প্রাস্তের (006 12০61515 00) শিক্ষার্থীর জন্ত এই পদ্ধতি 

অবলম্বন করেন। 

২1 পদ্ধতিনর স্বজূপ (86516 0£ 016901)10 ]060005) 2 

সাধারণ বা সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকর্ষ সম্পাদনের উপায়কে বলা হয় শিক্ষণ- 

পদ্ধতি | গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় কতকগুলি তথ্য সরবরাহ করেই লিক্ষাকর্ম 

সম্পাদন কর। হত। বিস্তীর্ণ অর্থে শিক্ষণ-পদ্ধতি এরূপ কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়। নয় | 

শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে পুস্তকে লিখিত বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের নিকট পুনরুল্লেখ 
করলেই শিক্ষাকর্ষ সম্পাদন কর। হয় না। শিক্ষা! যেমন গতিশীল, চিরচঞ্চল এবং 
তার প্রবাহও মানুষের জীবনের সঙ্গে সমব্যাপক ; তেমনি শিক্ষণ-পদ্ধতি হল 

মনোবিজ্ঞানসম্মত ; জীবন ও সমাজভিত্তিক এক প্রকার প্রগতিশীল জীবস্ত 



পদ্ধতিতত্বের তাৎপর্য € 

প্রক্রিয়া। শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষারর্ষ শ্বরু করেন তখন কোন্ পদ্ধতি 
অবলম্বন করলে পাঠ্যবিষয়ের ভাবধার। শিক্ষার্থীর নিকট 

টব সহজবোধ্য হয় এবং বিষয়টি শিক্ষার্থীর মনে রেখাপাত 
করতে পারে সে-সম্পর্কে' শিক্ষককে চিস্ত করতে হয়। 

কারণ, ব্যক্তিসত্তার বিচারে শিশু স্বীয় দেহ-মন নিয়ে সমষ্টিগত পরিবেশে দিনে 

দিনে বধিত হয়। তাই শিশুর দেহ ও মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমতালে 

শিক্ষককে বিষয় পরিবেশনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। একদিকে অফুরস্ত 

জ্ঞানভাগ্ডার অন্ত দিকে সীমিতু অথচ ক্রমবিকাশমান শিশুমন__এ দুয়ের মধ্যে 

সংযোগ স্থাপন করাই হুল পদ্ধতির সার্থক তা। এজন্তে শিক্ষককে শুধু বিষয়বস্তর 
জ্ঞান অর্ন করলে চলে না, তাকে শিশু-ষন সম্পর্কে জানতে হয়। বস্ততঃ, 

শিক্ষকের কাছে পদ্ধতি হল এক ধরনের শিল্প-সাধন1। শিল্পীর মন জানে কতটুকু 
কালি-তুলসির টান চিত্ররটিকে সঙ্জীব করতে পারে। শিল্পীর শ্তায় শিক্ষককেও 
জানতে হয় কোন্ ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিশুকে বাঞ্চনীয় পথে 
গভে তোল! যাবে । তাই দরদী, নিষ্ঠাবান ও সার্থক শিক্ষকের কাছে শিক্ষণ- 

পদ্ধতি হল একপ্রকার শিল্পকল!। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পদ্ধতি প্রসঙ্গে শিক্ষককে পাঠ্যবিষয়বস্ত এবং শিশু-মন 

সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে হয়। ম্বাতৃগর্ভ থেকে শিশুর দেহ ও মন ধীরে 

ধীরে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে থাকে । শিক্ষক কর্তৃক 

পঞ্চ ভহল বষ্ঞান গৃহীত শিক্ষণ-পদ্ধতি হবে শিশুর দেহ-মনের ক্রমবর্ধমান 
স্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । প্রসঙ্গত: স্মবণ কর! যেতে পারে 

ষে, সব শিশুর বৃদ্ধি যেমন সমান নয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ শিশুর দেহ-মনের 

বৃদ্ধি ও বিকাশ নান! অসামগ্ষস্তে ভরপুর ৷ তাই শিক্ষার্থীর শিক্ষায় সাহাা করার 
সময় তার দেহ-মনেরর পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ, বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিক পদ্ধতি 
অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এলোমেলো! অথবা সর্বক্ষেত্রে যান্ত্রিক 

উপায়ে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আজ শিক্ষপ- 

পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে । পদ্ধতি নিজেই একটি বিজ্ঞান 

--এটাই হল পদ্ধতি-বিজ/নের (%1000901085) সার কথ]। 

শিক্ষণ-পন্ধতির তাৎপর্য উপলব্ধির জন্তে ইংরেজী কয়েকটি শবের. অস্তনিছিত 
ও ভাবগত অর্থ উপলব্ধি করা প্রয়োছন। সাধারু্রতঃ, আমরা 11505001945 



৬ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

এবং 10০01101 শব্দ দুটিকে পরস্পরের প্রতিশব রূপে ব্যবহার করি। একটু, 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় 7/50)0001085% শবটির মধ্যে একটা সামগ্রিকতার 
ভাব বিছ্যমান। শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার জন্ত শিক্ষক নান! ধরনের 

5872 নীতি (0331775)১ পদ্ধতি (০00০5), কলা-কৌশল 

এবং . (165010101010055 8৪100 ০৮1095) অবলম্বন করে শিক্ষার 

বি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা! করতে পারেেন। শিক্ষাদান 
কর্ম সম্পাদনের মিলিত ব৷ সামগ্রিক ধারণ! ও উপায়কে 10০1100010£গ বল। 

যেতে পারে । পক্ষাস্তরে-_শিক্ষক শ্রেণীবিশেষের নিরিষ্ট শিক্ষার্ধদের নিদিষ্ট 
পাঠ্যবিষয় (7০91০) শিক্ষার্দানের জন্ত যূর্ত ও বিশেষ কৌশল (৪ ০০7০666 
৪150 5920180 06৬16) অবলম্বন করেন । বিষয়বস্ত, শ্রেণী-শিক্ষার্থী, তাদের 
বয়স ও সামর্থ্য ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্দান প্রণালীর পার্থক্য থাকতে 
পারে। এক্প বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রণালী বা কৌশলকে এক কথায় 
পদ্ধতি (1০070) বল] যেতে পারে । পদ্ধতি (1066,০9) হল পদ্ধতি-বিজ্ঞানের 
বা পদ্ধতিতত্বের (7201509010955) অংশবিশেষ। কারণ, পদ্ধতি কোন একটি 

বিশেষ প্রণালী, বা কৌশলের কথা ব্যক্ত করে, পক্ষান্তরে পছ্ছতিতত্ব দ্বার! 
সামগ্রকতার ভাবধার। ব্যক্ত হয়| | 

* পদ্ধতি-বিজ্ঞানের উদ্ভবের যুলে পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষক-সমাজের' 
অবদান রয়েছে । প্রাচীনকাল থেকে 'শক্ষকর। চেষ্টা করে আসছেন কিভাবে 

শিক্ষার্থীকে তার বাঞ্চনীয় উপায়ে শিক্ষা! দেওয়া যায়, কিভাবে সহজ উপায়ে 

শিক্ষাথীর দেহ-মনের বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শিক্ষদান-কর্ম সম্পাদন কর ঘায়। 

এরই ফলে উদ্ভব হয়েছে ভান্টন পরিকল্পনা (10212 12128), ডেক্রুলি পদ্ধতি 

(702001)) 716227092), মণ্টেলরী এবং কিগারগার্টেন পদ্ধতি (44071955071 

2770 75011278271697  1911:05), উইনেটকা৷ পরিকল্পনা (177:75156%6 

712%), সেবাগ্রাম পদ্ধতি (05৪৮947217 79109)' প্রভৃতি। 

একটু বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য কর! যায়, পছ্ছতিগুলি বিশেষ 

কোন স্থান ব। নামের সাথে বিশেষভাবে জড়ত। এর কারণ 

হল £ শিক্ষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অথব। আঞ্চলিক প্রয়েেজনে এসব 

পদ্ধতির উদ্তব। তাই এরূপ পদ্ধতিকে বিশেষ পদ্ধতি (5260181 77609) 

বল! যেতে পারে । প্রঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, দেশ, কাল ও ব্যক্তি বিশেষের 
অভিজতার ফলশ্রুতি স্বরূপ যে-ভাবে যে পদ্ধতিরই উদ্ভব হোক নাকেন: 

বিশেষ পদ্ধতি 
(576012] 1%$০101,045) 



পদ্ধতিতত্বের তাৎপর্য খ 

কোনটিই আর বিচ্ছিন্নভাবে স্থান বা ব্যক্তি বিশেষের সীমায় সীমিত নেই। 
সবই আজ সামগ্রিক শিক্ষাবিজ্ঞানের অস্ততু'ক্ত হয়ে যে-কোন দেশে যে-কোন 

শিক্ষকের দ্বারা পিরীক্ষিত ও পর্যালোচিত হচ্ছে। তাই এগুলি সবই আজ 
পচ্ছতি-বিজ্ঞানের ব। পদ্ধতি-তত্বের (16010901985) অস্ততু'ক্ত বিষয়। 

প্রয়োগযোগ্যতার মাপকাঠিতে বিশেষ পদ্ধতি (56০91 1060)00) 
পাঁঠক্রমের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে অন্বিত। যেমন, সংস্কৃত 

শিক্ষণ-পদ্ধতি, গণিত শিক্ষণ-পদ্ধতি, ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি, সমাজবিষ্ঠা 
শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শিক্ষণ-পদ্ধতি। ইংরেজী শেখানোর জন্গ 
প্রয়োগযোগ্য বিশেষ পদ্ধতি বাংলা শেখানোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! হয় না। 

সংগঠন-মূলক কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি (যথা--প্রকল্প পদ্ধতি) ধেমন ইতিহান ব1 

সমাজবিগ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, ঠিক তেমনিভাবে অংকশান্ত্র শিক্ষণের 
বার ক্ষেত্রে গ্রয়োগ করা যায় ন|। প্ররুতপক্ষে শ্রেণীকক্ষে বিশেষ 

(9০০০1755880), বিশেষ বিষয় শিক্ষণপ্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগের 

সাধারণ পদ্ধতি রীতির প্রচলন আছে। আবার কতকগুলি পদ্ধতি আছে 
(03606151] 1060)00) 

যেগুলিকে বহুবিধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! যাক্। এগুলিকে 

বল! হয় সাধারণ পদ্ধতি (067618] [060০৭)- যেমন, মৌখিক পদ্ধতি 

(0181 ১1607045), কর্মভিত্তিক পদ্ধতি ([,০811717)£ 05 0016 060০5), 

আলোচন। পদ্ধতি (10155955107) 1$1607095) ইত্যাদি । তবে সামগ্রিক 

শিক্ষার্দর্শের বিচারে পদ্ধতিগুলিকে পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত কর! যায় ন1। 

কারণ বিশেষ পদ্ধতি সাধারণ পদ্ধতির অংশবিশেষ ছাড়। আর কিছুই নর়। 

তাই শ্রেণী-শিক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতির কোন কোন কলাকৌশল ব! 

টেকনিকৃকে প্রয়োজনমত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর। হয়। যুলতঃ 

বিশেষ পদ্ধতি সাধারণ পদ্ধতির অস্তভূক্ত বিষয়। কারণ, সাধারণ পদ্ধতিকে 

সকল শ্রেণীর শিক্ষার্ধী ও বিষয় নিরিশেষে অংশতঃ অথবা পূর্ণরূপে প্রয়োগ কর! 
চলে। সাধারণ পদ্ধতির মধ্যেও একট। সামগ্রিকতার স্থর ধ্বনিত হয়। তাই 

সাধারণ পদ্ধতিগুলিকেও কার্ধতঃ 7,60১০00104$ বা পদ্ধতি-বিজ্ঞানরূপে 

গণা কর] হয়। রি না টি 



৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

৩1 আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি £ (1067 1:001)009 ০0: 

1680171288) 2 

পদ্ধতির তাৎপর্য অনুধাবন করতে হুলে "শিক্ষা" (ছ:0০80০0) শবষ্টির 

গভীর তাৎপর্য পুনরুন্বেখ কর অত্যাবশ্যক | স্কুল-কলেজে যে বিষয়গুলি শেখানো! 
হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা নয়, এগুলি শিক্ষার উপায় মার |: স্কুল কলেজের 
পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীকে প্রথমে জানতে হয়, শিখতে হয়। পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত 

তথ্যগুলি শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের দিশারী মাত্র। দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষার্থী এই 
জানা বিষয়গুলি স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে বাস্তব জ্ঞান 

লাভ করে। তৃতীয় স্তরে অজিত বাস্তবজ্ঞান শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে 

বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন সাধন করে। যখন স্কুল-কলেজের ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 
লব্ধ বহিবিশ্বের জ্ঞান শিক্ষার্থার বাস্তবজীবনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে 

যায় তখনই প্রকৃত *শিক্ষা” লাভ কর! সম্ভব হয়। শিক্ষার যাতে উল্লিখিভ 

প্রকৃতশিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্যেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবগ্থাপন] | 
স্থতরাং বল! যেতে পারে, আহ্ষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষার দিশারী । শিক্ষণ- 

পদ্ধতি হবে, প্রঞ্ত শিক্ষালাভের অন্ুকূল। বন্ততঃ, প্ররূত শিক্ষালাভের 

অনুকূল পদ্ধতিই হুল সন্তোষজনক অথবা প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি 
$520156900015 01 01061255150 [3601,005 01 €68.010105)1 

প্রাচীন যুগ থেকে শিক্ষপ-পদ্ধতি সমাজ বিবর্তনের গতিপথে আধুনিক যুগের 

চিন্তাধারায় পরিণতি লাভ করেছে। সর্বাধুনিক কালে আমরা যে 
শিক্ষপ-পদ্ধতির কথা চিস্তা করি তাকে বল হয় প্রগতিশীল শিক্ষপ-পদ্ধতি 

(51081555156 106017005 06758017106) । শ্বাধীনতোত্র ভারতের 

শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্দের চিস্তাধারায় উড্ভুত আরও দুটি নামের সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় আছে_-যথা, (১) গতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি (105708171 

[)801)0905 ০ :5801:08- মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ১৯৫২-১৯৫৩)7 

৮:০৭, শব্দের. (২) প্রাণবস্ত ও গতিশীল শিক্ষণ-পন্ধতি (ছ:19501০ ৪100 

সমার্থক বিশেষণ ও [0081010 1৬0600005 01768012178 শিক্ষা কমিশন, 

প্রগতিশীল পদ্ধতি ১৯৬৪-৬৬)। শব্ষের হেরফের যতই থাকুক তাৎপর্য 

অনুসারে এ-ছুটি পদ্ধতিকে একত্রে আমর। প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি নামে 
++ প্ 

1.1110706 03176581360 17 50170015217. ০০112£65 276 190 21 20008101010, 006 

556 17068755 01 6000910601)-157757907. সি 
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অভিহিত করতে পারি। প্রগতিশীল পদ্ধতি আজও শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্দের 

চিস্তাত্তরে রয়ে গেছে । এর বাস্তবায়ন আজও সম্ভব হয়নি। তাই উপহাস 
করে অনেকে একে ট্রেনি-কলেজকেন্দ্রিক শিক্ষণ-পদ্ধতি নামে অভিহিত করেন। 

বাস্তবক্ষেত্রে বিস্তালয়স্তরে ঘে শিক্ষণ-গ্রক্রিয়া আমর লক্ষ্য করি তাকে 

এতিহাবাহী গতান্গগতিক বা এককথায় চিরাচরিত শিক্ষণ-পদ্ধতি নামে 

অভিহিত করা যায়। এ্ইতিহাবাহী* শব্ষটির মধ্যে রয়েছে 

গুরুগম্ভীর ভাব। পক্ষান্তরে গতানুগতিক* শবটির মধ্যে 
এলোমেলে! দায়িত্বহীনতার ভাব বিছ্যামান। তাই এতিহাবাহী গত্তাস্থগতিক 

পদ্ধতিকে ছুটি নামে অভিহিত্ত কবতে পারি--যথা, (১) পাণ্তিত্য কেন্দ্রিক 
পদ্ধতি (চ688209£10 1$16610) এবং (২) গতাঙ্গগতিক পদ্ধতি (78016100581 

1/০01090)1 এ পদ্ধতিদ্বয় পবস্পবের পরিবর্ত (985010066) হিসেবে গণ্য 

হুয়। বিগ্যালয়ের বান্তবক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতির স্বরূপ ও চরিত্র এই শেষোক্ত 

পদ্ধতিদ্য়েব দ্বারা অভিব্যক্ত | 

চিরাচরিত পদ্ধতি 

৪7 প্রগতিশীল সার্থক পদ্ধতির বিভ্িন দিক 
. (00166615706 489965065 01 [9105165916 1%0০015009) 2 

যুগ-পরিবর্তনে চাহিদ। মেটাতে পারে এমন ঘষে পদ্ধতি তাকে আমরা এক 

কথায় প্রগতিশীল ব। সার্থক পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করতে পারি। সর্বাধুনিক 

এই সার্থক পদ্ধতি সম্পর্কে সগ্তিকভাবে জানতে হলে নিম্নরূপ বিষয়গুলি 

পধালোচন] কর দরকার । যথা-_ 

(১) পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট উপাদান 

(২) সার্থক পদ্ধতির লক্ষণ 

(৩) সার্থক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়ত। ও গুরুত্ব 

(৪) বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি জ্ঞানের সম্পর্ক 
(৫) সুষ্ঠু পদ্ধতির মূল ক্ুত্র। 

(১) পদ্ধতিসংশ্লিষ্ট উপাঞ্ধান (ছ8০60:59 177০160 11 ?+607০3) 

সাধারণ অর্থে পদ্ধতি হল কর্ম সম্পাদনের উপায় । শিক্ষণ-পদ্ধতি বলতে 

শিক্ষাকর্ম সম্পাদনের উপাক্কে বোঝায়। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় এটাই 
এছ 



১ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

ছিল শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রচলিত অর্থ। আধুনিক শিক্ষাতত দেখিয়েছে যে পদ্ধতির 
এই প্রচলিত অর্থ সংকীর্ণত। দোষে হুষ্ট। কারণ, শিক্ষা হল একপ্রকার সজীব 
গ্রক্রিয়।। শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি মৌলিক উপাদানের 

সন্ধান পাওয়া যায়, যথা_শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিষয়বন্ত সম্পকিত জ্ঞান। 
শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থী ও নির্বাচিত তথ্য বা 
বিষয়বস্তর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন কর1। এটাই ব্যাপক 

অর্থে গৃহীত পদ্ধতি । শিক্ষাবিদ রাঙ্কের (0. 7. 73451) কথায় বলা যায় 

শিক্ষার্থা ও বিষয়বস্তর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করার প্রক্রিয়াকেই বল! হয় 

শিক্ষণ-পদ্ধতি। 

পদ্ধতি কাকে বলে? 

শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করলে প্রথমতঃ পাই, 

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্ত। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়বন্ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে 

সাহায্য করার জন্ত প্রয়োজন হবে শিক্ষার উপকরণ (4105 ৪90 

80011911085) এবং মনোবিজ্ঞানসন্মত কৌশল। তৃতীয়ত লব্ধ জ্ঞানকে 

জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্ত প্রয়োজন হবে 
পদ্ধতির সঙ্গে 
যুরু উপকরণ সক্রিয়তার, জীবন ও সমাঁজ-মুখী বিভিন্ন অভিজ্ঞতার । 

* ত। হলে পর্যালোচিত উপাদানগুলিকে আমর। মোট তিনটি 

স্তরে ভাগ করতে পারি, ষখ1-(ক) ব্যক্তিভিত্তিক উপাদান, ঘথা_শিক্ষক, 

শিক্ষার্থী প্রভৃতি, (খ) বস্তভিত্তিক উপার্দান, যথা_-বিষয়বস্ত, শিক্ষোপকরণ, 

(গ) ভাবব্যগুক উপাদান, যথা-_সক্রিয়তা, জীবন ও সমাজমুখীনত। প্রভৃতি । 

(ক) ব্যক্তিভিত্তিক উপাদ্দান (961:50105] ঢ8০6015) শিক্ষা 

সম্পাদনার অনুকূল পরিবেশ (76801510)6 1681:0106 51009000) শিক্ষক 

জ্বীয় অভিজ্ঞতা ও কৌশল অবলম্বনে শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করেন । 'ষে শিক্ষক 

পাঠ্যবিষয়ে, কৌশল প্রয়োগে, নীতি নিধণারণে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উপায় 

অবলম্বনে অক্ষম তার শিক্ষণ-পদ্ধতি ব্যর্থভাম্র পর্যবদিত হয়। শৃত্রাং শিক্ষকের 

সামার্থ্য, কৌশল, অভিজ্ঞত। ইত্যাদি পদ্ধতির অপরিহার্য 

উপাদ্দান। কার্ধকরী শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে নান! 

দিক থেকে গ্রস্তত হতে হয়। শিক্ষকের আত্মোৎ্সগণ মানসিকতা, পাঠ্য বিষয়ের 

গপর তার পর্যাপ্ত ও গভীর জ্ঞান, বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির ব্যবহারিক অভিজ্ঞত! 

শিক্ষক 
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ও কৌশল, যুক্তি সহকাবে বিষয়বন্ত উপস্থাপনা ও তার বাস্তবায়নের নিপুণত। 
সার্থক ও কার্ধকরীী পদ্ধতি প্রয়োগের বিশেষ অঙ্গ। 

ব্যক্তিভিত্তিকতার বিচারে শিক্ষার হল পদ্ধতি প্রয়োগের অন্যতম অপবিহার্ষ 

উপাদান। সার্থক পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে শ্বত:স্ফুর্তভাবে অন্থপ্রাণিত করে। 
্বাভাবিকভাবে সে শিক্ষকের উপদেশ ও নির্দেশ পালনে যত্বুহান হয়ে ওঠে। 

" শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের অনুকূল হলে পদ্ধতি সজীব, সক্রিয় 
ও সার্থক হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর বিচার ছুভাবে হতে পারে, 

যথা-_ব্যক্তিগতভাবে এক একজন শিক্ষার্থী এবং সমষ্টিগত-ভাবে শ্রেণীকক্ষের 
সকল শিক্ষার্থা। ব্যক্তিগতভাবে এক এক শিক্ষার্থীর মানসিকতা এক এক 

প্রকার । ব্যক্তি বৈষম্য ব। ব্যক্তিন্বাতন্ত্রয (07015100591 0172161506) একটি 

বৈজ্ঞানিক নিয়ম । এই নিয়ম অনুসারে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ভিত্তিতে 

পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ত। সার্থক হতে পারে । আবার শ্রেণীকক্ষের সামগ্রিক 

শিক্ষা্থার সাধারণ মানসিকতার ওপর নির্ভর করে পদ্ধতি অবলম্বন কর। যায়। 
এক কথায় শিক্ষার্থুর স্বকীয়তাকে বিচার-বিবেচনা না করে পদ্ধতি অবলম্বন 

কর! যায় না। শিক্ষার্থার অভাবে পদ্ধতি প্রয়োগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

“স্থৃতরাং সার্থক পদ্ধতি ব্ূপায়ণের অন্যতম উপাদান হল শিক্ষা্থখু। 

শুধু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নিযে শিক্ষা-পরিবেশ পূর্ণতাগ্রাপ্ধ হয় না৷ 
শিক্ষালাভের সামাজিক পটভূমির সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে অযূল্য শিক্ষা-সম্পদ। 
অন্কূল কোন সম্প্দ যাতে অবহেলিত ন1 হয় তার জন্যে আধুনিক পদ্ধতিতে 

সামাজিকীকরণের কর্মক্চী (চ১:09180056 £00 900181192 0103)) গৃহত 

হয়েছে। সামাজিকীকরণ প্রসঙ্গে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
শিক্ষকের সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের নেতা, যেমন-_ 

অভিভাবক, সমাঞ্জসেবী, আইনসভার সভ্য, পৌর সংস্থার সদস্য, সাংবাদিক, 

সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্, বৈজ্ঞানিক, অর্থবিদ্, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করে শিক্ষার্থাদ্দের বিশেষ [বশেষ বিষয় শিক্ষার, বক্তৃতা শ্রবণ, 
প্রশ্নোত্তর ও সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা! করতে পারেন । আবার শিক্ষার্ধাদের বিশেষ 

বিশেষ ব্যক্তির সান্নিধ্যে নিয়ে প্রশ্নোতর ও সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাও কর যেতে 

পারে। স্ৃতরাং আধুনিক শিক্ষা-পন্ধতিতে অভিভাবক, শিক্ষার ও 
গুণিজনরাও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গৃহীত |. | 

শিক্ষ।থা 

শিক্ষাবিদ ও গুণীজন 
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(খ) বস্তুভিত্তিক উপাদান (96791 '৪০6015) ও সার্থক পদ্ধতি 

প্রয়োগের জন্ত পাঠাবিষয়বস্তর তূমিক1 বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে পাতে 
হবে (1১০৬ 10 €5৪০1১) সেট! নির্ভর করে কি পড়াতে হবে (158 (০ (2৪01১) 

তার ওপর | সুতরাং পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্যের ওপর শিক্ষণ 
পদ্ধতি নির্ভরশীল । ন্ুষ্ঠু পদ্ধতি প্রয়োগের জন্ত বিষয়বন্তর ওপর ভিত্তি করে 

পাঠটাকা পরিকল্পনার কথা সর্বজনবিদ্দিত। পাঠটাকায় 
লক্ষ্য নির্ধারণ ও বিষয়বস্তর পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে বিষয় 

উপস্থাপন করতে হয়। উপস্থাপন কৌশলের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য বিন্দুতে পৌছানোর 

প্রচেষ্টাই হল সার্থক পদ্ধতি প্রয়োগ । বিষয়বস্ত না থাকলে যেমন লক্ষ্য নির্ধারণ 

করা যায় না, তেমনি কৌশল প্রয়োগ করাও অসম্ভব । সুতরাং পাঠ্যবিষয় 

ার্থক পদ্ধতির অপরিহার্য অর্গ। 

পাঠা বিষযবন্ত 

বিষয়বস্তকে শিক্ষার্থার ইন্জিয় গ্রাহ ও বাস্তব বূপায়ণের জন্য প্রয়োজন হয় 
বিশেষ বিশেষ শিক্ষোপকরণ (4105 ৪180 27001120063) | উপকরণ মোটামুটি 

চার প্রকারের হতে পারে, যথা__দৃ্টি নির্ভর, শ্রুতিনির্ভর, 

দৃষ্টি-শ্রুতিনির্ভর ও পরিবেশজনিত উপকরণ । বিষয়বস্তর 

গুরুত্ব, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে এসব উপকরণ শিক্ষার্থীর মনে বিশেষ প্রবণত। 

ও প্রেরণ। সঞ্চার করে। ফলে, পদ্ধতি হয়ে ওঠে বেগবান (10577810010) এবং 

প্রগতিশীল (0:08655152)। স্থৃতরাং পদ্ধতির উপাদান হিসেবে উপকরণের 

মূল্য অনস্বীকার্য । আধুনিক শিক্ষাতত্বে উপকরণবিহীন পদ্ধতি শিক্ষণ-পদ্ধতি 
নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য । 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালে মধ্যে ব্যবহৃত উপকরণ ছাড়াও সমাজ- 

ক্ষেত্রে পড়ে আছে অনংখা শিক্ষা-সম্পদ । আধুনিক শিক্ষাতত্বে ভ্রমণ, পরিদর্শন, 
তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতিও শিক্ষণ-পদ্ধতির অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। এককথায় এগুলিকে 

পরিবেশজনিত উপকরণ বল। যেতে পারে । শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণ প্রসঙ্গে 
সমাজের বিভিন্ন স্তরে রক্ষিত শিক্ষাসম্তার আধুনিক পদ্ধতির বিশেষ উপাদান । 

(গ) ভাবব্যঞ্ক আদর্শগভ উপাদান (100008661781-11601051-8] 

চ৪০০:৪) 2 আধুনিক শিক্ষাতত্বে শিক্ষণ-পদ্ধতি তথ্য সরবরাহের যন্ত্র মাত্র নয় |- 

এট| হল শিক্ষার প্রয়োজনভিত্তিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় । শিক্ষা যেমন 

জীবন ও সমাজের সঙ্গে একাত্ম তেমনি শিক্ষণ-পদ্ধতি নিজেই জীবন ও সমাজ- 

উপবৰণ 
£ 



পদ্ধতিতত্বের তাৎপর্য ১৩. 

প্রক্রিয়াকে প্রগতিশীল করার উপায়। তাই পদ্ধতির উপাদান হিলেবে সক্রিয়তা, 
্রীড়া প্রবণতা, জীবন ও সমাজভিত্তিকত। প্রভৃতি অবস্তগত উপাদানগুলি 
অপরিহার্য হয়ে পড়েছে । সক্কিয়তা ও ক্রীড়াপ্রবণতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রথম 
জীবনের স্বাভাবিকুতা বিষ্যমান | শিশুর সহজাত প্রবণতার অনুকূল পদ্ধতি 
অবলম্বনের অর্থ হল মনোবিজ্ঞানভিত্তক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ কর। | 
আবার আজকের শিক্ষার্থীরা হবে ভাবী কালের সমাজের ও রাষ্ট্রের সসভ্য ও 
সুনাগরিক । সুতরাং তাদের শিক্ষা হবে সমাজভিত্তিক | সমাজের প্রয়োজনের 
দিকে লক্ষ্য রেখে আহ্ষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়! হয়। স্থতরাং শিক্ষণ-পদ্ধতির মধো জীবন ও সমাঁজভিত্তিকতার আদর্শ থাক উচিত। তাই বলা হয়, সার্থক পদ্ধতির 
অপরিহার্ধ উপাদান হল মনোবিজ্ঞান ও সমাজভিত্তিকতা | 

(২) সুষ্ঠু পদ্ধতির লক্ষণ €052165108. 0£ 00০0ন 1৬ ০61,005) 2 
আধুনিক শিক্ষায় গতান্ুগতিক শিক্ষণ-পদ্ধতির ব্যর্থতা এবং যুক্তিপূর্ণ, বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক সার্থক পদ্ধতির অপরিহার্ধতা সর্বজনন্বীত। এ সম্পকে মাধামিক 
শিক্ষা কমিশনের স্থচিস্তিত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য । কমিশনের মতে, সার্থক 
পদ্ধতির ছারা বাস্তবায়িত না! হলে সবচেয়ে সবন্দর পাঠক্রম এবং ক্রটিহীন 

' সার্থক পদ্ধতির কায- পাঠ)স্চীও অকেজো! বা মৃতবৎ হয়ে পড়ে। একথা আজ 
কাবিতা অনঙ্বীকাধ অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ মাত্রই জানেন এবং শ্বীকার 
করেন।: তাই গতাঙ্গতিক শিক্ষণ-পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক প্রগতিশীল 
পদ্ধতির উতৎকর্ষসাধনের চেষ্টা চলছে দিকে দিকে । অবশ্ঠ এট আঠারে। শতকের 
চিন্তাবিদ রুশোর বিপ্রবাত্মক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। রুশোর পর থেকে প্রগতিশীল 
আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে পরবর্তাঁ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্দের চিস্তাধার অনেক 
সম্প্রসারিত হয়েছে । 

এখন প্রশ্ন হল, কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন্ শিক্ষণ-পদ্ধতি সার্থক হয়ে 
উঠতে পারে? অথবা সার্থক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কি কি ?--প্রশ্নগুলির সমাধানের 
জন্যে আমর! নিম্নরূপ বিষয়গুলি আলোচনার প্রস্তাব রাখছি £ 

(ক) পদ্ধতি হবে লক্ষ্যভিত্তিক (1565০ 51,০51 1১৪ 0১1০61৩- 
79855 ) ৪ শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা সাধারণতঃ মৌলিক 
12886 5৬৬1 06৪০7061৪00. 69.808101012150 0: 90907767706 10705%75 01521 ০৮০1১ 0172 0550 ০7070710010 2120. 0০ 00095 0211206 55118505 16210217) 0620. 0171655 00015527980 1500 116 ৮5 606 361) 196015005০৫ €০৪.০12176 810 116 [18176 [070 016 06201061-+775980017081 6:0008 01012 (0:0191501551017-_+79. 84, 
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তিনটি স্তরের সন্ধান পাই? যথা--(১) লক্ষ্য নিধারণ, (২) লক্ষোর অনুকূলে 
বিষয় উপস্থাপনা এবং (৩) লক্ষ্যে কতটুকু পৌছানো গেল সে সম্পর্কে যথাযথ 
যূল্যায়ন। নিরধ্ারিত লক্ষ্যে পৌছানে। হল পদ্ধতি-প্রয়োগের প্রাথষিক 
যোগ্যত1। যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে লক্ষো পৌছানে। যায় সেটাই হুল.সার্থক 

পদ্ধতি। তাই আধুনিক শিক্ষায় ব্যবহারিক পর্যায়ে পাঠটীকা ([,23901 
7019) প্রস্ততের প্রথ। সর্বজনন্থীকত। পাঠটাকার প্রথম স্তরে বি্ষয়বস্তর গুরুত্ব 
ও চরিত্র অন্লুসারে লক্ষা স্থির কর! হুয়। এরূপ লক্ষ্যভিত্তিক পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে 
বাঞ্চনীয় পথে পরিচালিত করে । 

(খ) পদ্ধতি হবে নীতিভিত্তিক ও আুপরিকল্পিত (৮5৮০০৭৪7০1৫ 
1706 100920170-58360 8100. আ611-0)19121560) 2 কতকগুলি যৌগিক নীতির 

ওপর ভিত্ত্ত করে শিক্ষণ-পদ্ধতি সংগঠিত্। যেমন, সহজ ণেকে জটিল, জানা থেকে 

অজানা, বাস্তব থেকে অবাস্তব, ইন্দ্রিয় গ্রাহথ থেকে বিমূর্ত চিন্তামূলক, সম গ্র থেকে 
অংশ, বিশ্লেষণ থেকে সংগ্েষ ইত্যাদি হল সুঠু পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট নীতি | এলে'মেলে! 
না হয়ে সার্থক পদ্ধতি হবে এরূপ এক বা একাধিক মৌলিক নীতি ভিত্তিক 
(7/7য110-2550) | নীতিবিবঙ্জিত পদ্ধতি সার্থক হতে পারে না। দ্বিতীয় তঃ, 

সুষ্ঠু পবিকল্পমাঁবিশিষ্ট পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা! কার্ধকর | শ্রেণীকক্ষে পাঠদানেব সময় 
কোথায় গল্প, কোথায় অভিনয়, কোথায় শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করতে হবে সে- 

"সম্পর্কে ষ্ঠ পূর্ব-পরিকল্পন। থাকা প্রয়োজন। লক্ষ্যের অন্ুকলে পাঠদান 

প্রক্রিঘ্ণা স্থচিস্তিত ও পূর্ব-পরিকল্পিত না হলে কোন পদ্ধতি সার্থক ও ফলপ্রস্থ 
হয় ন।। 

(গ) পন্ধত হবে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক (16070 51051]. 1৩ 

95 ০1১০1088091) £ শিক্ষার্থার মন যে শিক্ষা গ্রহণ করে ভাই তার আচার- 

আচরণে বূপাস্তরিত হয়ে জীবনের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়। তাই শিক্ষার্থীর 
মনের ইচ্ছ! ও প্রবণত। অনুলারে শিক্ষণ-প্রক্রিয়। পরিচালন কর] বাঞ্চনীয় । এই 
নীতি অনুসারে বল! যায় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল বাস্তবতঃ শিক্ষণ-পদ্ধতির 

ভিত্তি। জন্ম থেকে শিশুর দেহ-মন ক্রমশ: বৃদ্ধি ও বিকাশপ্রা্ হতে থাকে। 

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্ধার আগ্রহ, অভিরুচি, সামর্থ্য প্রবণতা ইত্যাদি পরিব্তিত 

হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামগ্রন্য রেখে পদ্ধতি প্রয়োগ কর! বাঞ্ছনীয়। 
তাহলে পদ্ধতি সার্থক হয়ে ওঠে । স্থতরাং মনোবিজ্ঞানভিত্তিকতাই হুল সার্থক 
পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 
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€ঘ) পন্ধতি হবে ক্রীড়। ও কর্মভিত্তিক (60১০৫ 5150510 76 
12550. 018 0185 800 ৪০$৫৮165) 2 শিশুর! সদা চঞ্চল ও ক্রীড়া প্রবথ। 

উৎসাহ-উদ্দীপনায় তাদের দেছ-মন ভরপুব। তারা খেলতে, ছুটোছুটি ও 
হুড়োহুড়ি করত্তে ভালবাসে । শিশুর এই স্বাভাবিক, হ্বত:ক্ফু্ত প্রবশতাকে 

উদ্দেশ ূলকভাবে যথাযথ প্রেরণ! দেওয়াই (709615806) হল পদ্ধতি-বিজ্ঞানের 
মূল কথা । তাই কর্মেব মাধ্যমে, খেলার ছলে শিক্ষাদানের পদ্ধতি শিশুশিক্ষার 
ক্ষেত্রে অপরিহার্য । ধের্য ধরে, নীরবে পুস্তক পাঠ করা বা শিক্ষকের বক্তৃতা 
শোন। শিশুদের ত্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার । আবার এক এক বয়সের শিশু এক ব! 
একাধিক ক্রীড়া বা কর্ষে অনুপ্রাণিত হয়। এট। শিশু মনম্তত্বের একটি দিক! 
স্তরাং, ঘে বয়মের শিশু যে কাজ করতে ব| যেরূপ খেলা খেলতে ভালবাসে 
তার ক্ষেত্রে সেরূপ কাজের বা খেলার মাধামে শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ কর! 
প্রয়োজন । তাই বলা হয়, খেল! ও কর্মভিত্তিকতাই হল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থদের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতির বৈশিষ্ট । 

(ও) পদ্ধতি হবে জীবন ও সমাজভিত্তিক (১19,০4 ৪০৮1৭ ৮৪ 
59০1015 গাও 1162-03560) 8 আজকের শিশুই হবে আগামী দিনের 

নাগরিক ও সমাজের সভ্য। সামাজিক জীবনেব নান। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
“শুরু হবে তার জীবন-সংগ্রাম। বাল্যাবস্থাই হল সেই জীনন-সংগ্রামের গুস্কতি 
পর্ব। তাই শিক্ষা ও শিক্ষণ-পদ্ধতি এমন হবে যেন শিক্ষার্থী ভাবীকালে রাষ্ট্রের 
সুনাগরিক ও সমাজ্জের আদর্শ সভ্য হয়ে নিঙ্গেকে গড়ে তুলতে পারে। মানব- 
জীবন কর্ষময়। জ্ঞানভিত্তিক কার্যই হল জীবনের বাস্তবতা । একথা ম্মন্ণ রেখে 
পাঠ্যবিষয় থেকে তথ্য সংগ্রহ, অগ্ধাবন, জ্ঞানার্জন এবং পরিণতিতে জীবন- 
ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের বাস্তবায়ন করাই হুল প্রকৃত শিক্ষা । স্থতরাং সার্থক পছতির 
বৈশিষ্ট্য হবে সমাজ ও জীবনভিত্তিক উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। 

(6) পদ্ধতি হুবে যুক্তি, তর্ক ও বিচার-ক্ষমতা বৃদ্ধির অনুকূল 
(1/0605090 25 6০ ৫6100 (51015875587 12880131716 [90৮৮০1) 2 
গতান্থগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষককে কেন্দ্র করে শিক্ষাকর্ম অহষ্িত হত। 
শিক্ষক তার বয়ন্ক মনের যুক্তি, তর্ক ও বিচার-বুদ্ধি অঙ্থসারে বিষয় পরিবেশন 
করতেন। কিন্তু আধু্নক গতিশীল ব্যবস্থাপনায় এই পদ্ধতি ভ্রান্তি বহুল ও 
বযর্থতায় পর্যবদিত। পদ্ধতি হবে সর্বদা শিশু বা শিক্ষধাঁকেন্ত্রিক। পদ্ধতির 



১৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

বৈশিষ্ট্য হবে শিক্ষার্থীর মনকে যুক্তি ও বিচারধ্মী করে তোলা। প্রসঙ্গত 

উল্লেখ কর! যায় যে, শিশু-মন প্রথমাবস্থায় যুক্তি ও বিচারধর্মী থাকে না। তখন 
যুক্তির পরিবর্তে বা বিমূর্ত বিষয়ের পরিবর্তে ইন্দিয়গ্রাহ মূর্ত বিষয় পরিবেশন 
করা যুক্তিঙ্গত। শিক্ষার্থীর মনে যখন যুক্তির সার হয় তখন ধীরে 

ধীরে বিষয় পরিবেশনে যুক্তি, তর্ক ও বিচারশক্তি বিকাশের অন্থকৃল পদ্ধতি 
প্রয়োগ কর] উচিত । 

(ছ) পদ্ধতি হবে ব্যক্তি ও শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষণের উপযোগী 
(1০00৫ 51)0010 ০০ 05668] 101 100151019] ৪1 50700 01) 

অতীতের তুলনায় বর্তমান শিক্ষা! দেশের সর্বত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান যেমন দিকে দিকে গড়ে উঠেছে তেমনি ছাত্রসংখ্য'ও প্রচুর বৃদ্ধি 
পেয়েছে । তাই ব্যক্তিভিত্তিক পঠন-পাঠনার পরিবর্তে শ্রেণী বা সমষ্টিগত 
শিক্ষণের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হয় । এক একটা শ্রেণীতে সাধারণতঃ 

তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে একত্রে বসতে দেখা যায় ; যথা-_অগ্রসর, সাধারণ ও 

অনগ্রসর | এদের মধ্যে মধ্যম স্তরের মেধাযুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী থাকে। 

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক অবলম্থিত পদ্ধতি সাধারণতঃ সাধারণ মেধাযুক্ত ছাত্রদের 

জন্য প্রয়োগ কর] হয় | কিন্তু শ্রেণীশিক্ষণে অনগ্রর ও অগ্রসর ব। মেধাবী ছাত্রদের 

দিকে লক্ষ্য দেবার তেমন অবকাশ বা স্থযোগ থাকে না। কুশলী ও দক্ষ শিক্ষক 

অবশ্য তিন প্রকারের শিক্ষার্থীর কথা মনে রেখে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং 

সকলকেই কর্মে নিয়োজিত রাখেন। উপরন্ত বিষয়বস্তুর গুণগত ও পরিমাণগত 

বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে সকলের জন্য ব্যক্তিভিত্তিক উপায়ে বিষয় পরিবেশন 

করেন। ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষার্থী যাতে অবহেলিত না হয় সেদিকে 

লক্ষ্য রেখে পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সে পদ্ধতি শ্বাভাবিকভাবে সার্থক হয়ে ওঠে। 

স্থতরাং ব্যক্তি ও সমষ্টি বা শ্রেণীর জন্য সঠিক অনুপাত বা ভারসামা রক্ষা করাই 

হল সার্থক পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

(৩) জার্থক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (5৫৫ 2০: 
98056900015 2605905) ই *শিক্ষাবিজ্ঞানের অপরিহার্য অংশ হল শিক্ষণ- 

পদ্ধতি | শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্তেই শিক্ষক পদ্ধতি 
সপ ||| পাশা পিসী সপ স 

*₹ এই অংশে পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা গুকত্ব, মূল্য শব্দগুলির ভাবখাব! নিষে একত্রে আলোচন! 

করা হল। 
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অবলম্বন করেন। শিক্ষণ-প্রসজে পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব অথব। মূল্য 
কতখানি তা নিয়রূপ নান। দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় £ 

(১) শিক্ষার প্রকৃতি-বিচারে পদ্ধতির গুরুত্ব ঃ শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর 
সর্বাঙ্ীন বিকাশ ৬ বান্তবার়ন। স্কুল-কলেজের আনুঠানিক শিক্ষায় ঘে জ্ঞান 
ও কৌশল শিক্ষ! কর। হয় সেট নিছক জীবন-বিকাশের গলিপথ। এপথ ক্রমশঃ 
প্রশন্ত হয়ে সুবিস্তৃত রাজপথে মিশে যায় । আহ্ষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে লব জ্ঞান 

তখন জীবনের আচার-আচারণ ও অভ্যাসে পরিণতি লাভ করে। শিক্ষার এই 
াত্রাপথকে সুগম করতে সার্থক পদ্ধতি প্রয়োগের গ্রয়োজনীয়ত। অপরিহাধ। 
এখানেই সার্থক পদ্ধতির প্রয়োজনীত বা গুরুত্ব নিহিত। 

(২) লক্ষ্যের বিচারে শিক্ষণ-পন্ধতির গুরুত্ব ([0010:080০5- ০0£ 

1702015005 £:000 06 70100 0£ ৮1০৬/ 0 21705) £ শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত 

ব। ব্যাপক অর্থ হল জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞত। আমাদের আচরণে 

পরিবর্তন আনে । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর চলে যে, আচরণের পরিবর্তন যদি 

অবাঞ্চিত হয়, তবে সে পরিবর্তন “শিক্ষা” নামের অযোগ্য । দৃষ্ান্তত্ববূ্প বল! 
যায়--অপরাধযূলক অনেক কর্ম ও অভিজ্ঞতা জীবনের পরিবর্তন আনতে পারে। 

কিন্ত কোন অনৈতিক বা অসামাজিক ও অবাঞ্নীকর 
জে পরিবর্তন “শিক্ষা” নামে অভিহিত হতে পারে না। তাই 

পরিবর্তন পরিপ্রেক্ষিতে বাঞ্চনীয় দিকে শিক্ষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট 
করতে হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাকে পরিচালিত কশার ব্যাপারে 

সন্তোষজনক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীত। অনন্বীকার্থ। 

সমাজতত্বের বিচারে শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে মমাজের আদর্শ সভ্য 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কর!। সভ্য সমাজে প্রতিষ্িত প্রতিটি ব্যক্তির যেসব বাঞ্চনীয় 

গুণ ও কর্মক্ষমতা, অভিজ্ঞত] ইত্যাদি প্রয়োজন সেদিকে শিক্ষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট 

সমাজতান্বিক লক্ষ্য করতে হয়। এই লক্ষ্যপথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে লব্ধ 

ও পদ্ধাতিৰ গুকত্ব জ্ঞান বা অভিজ্ঞত। যাতে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে 

মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় সেরূপ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়। 

প্রয়োজন। এ শিক্ষার ছার। শিক্ষার্থী যে জ্ঞান লাভ করবে তা তার স্বীয় 

ব্যবহারে, আচার-আচরণে অভিব্যক্ত হবে। এর জন্যে চাই উপযুক্ত শিক্ষা 
পদ্ধতি। সে পগ্ধতিতে থাকবে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মাননিক গুণ ও দক্ষ 
বিকাশের সঠিক পরিকল্পন। | 

পন্ধতি-_২ (1) ০ 



১৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও.পরিবেশ 

(৩) শিক্ষামনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি কোণ থেকে পদ্ধতির গুরুত্ব (৮ 
00108150606 106611005 07010 61) 70016 0 ৮16 0৫ 800109010791 

055০101045) 2 শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই পদ্ধতি আজ গুরুত্ব- 

শিক্ষকের সমন্তা ও _ পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষিত। প্রতিটি শিক্ষক শ্রেণীকক্ষ 

পদ্ধতিব গুকতব শিক্ষার্থীকে নিয়ে নান! সমশ্তার সম্মুখীন হন। বিষয়বস্তর 
ওপর শিক্ষকের গভীর পা্তিত্য এককভাবে সে-সমস্য! দূরীকরণে সমর্থ হয় না। 
কেননা, শিক্ষার্থীকে কিভাবে পাঠে মনোষেগী করে তোলা যায়, কিভাবে তার 

মনে আগ্রহের সঞ্চার কর] যায়, তার গ্রহণ ক্ষমতা অনুসারে অল্প সময়ে কিভাবে 

অধিক বিষয়ে জ্ঞানদদান কর] যায়, কিভাবে শিক্ষার্থীর মনে লব্ষজ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী 

হতে পারে-_ইত্যা্দি সমস্যা প্রতিনিয়ত-শিক্ষককে বিব্রত করে । তাই শিক্ষক ও 
শিক্ষাবিদ মাত্রই সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । 

আধুনিক গবেষণার ফলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে এমন কতকগুলি শিক্ষা- 

সহায়ক নীতি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলিকে মোটেই অবহেল। কর। যায় ন|1 
শিক্ষা-সহায়ক বরং বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার জন্য সেগুলির ওপর গুরুত্ব 
মনোবিজ্ঞানও “ আরোপ করে সার্থক পদ্ধতি অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত; 

2 উল্লেখষোগ্য নীতিগুলি হল-_ব্যক্তি-বৈষম্য (17001510591 

7017555266), শিক্ষণের নিয়মাবলী (00111501016 ০0£ [,22101)108), ব্যক্তি- 

বিকাশের নিয়ম (3606010 011070116)) বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ (৪0016 

8150 7/068,541610180 01 [1706111501706)১ সহজাত প্রবৃত্তি ()901000), 

প্রক্ষোভ (ঢ07006191:), বংশধখল] /26150165), পরিবেশ (চ:৮110100061)0), 

মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ (550150108108] 75908) প্রভৃতি ।£ 

আধুনিক মনোবিজ্ঞান এসব তথ্য প্রকাশ করে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার পথকে 
সার্থক করে তুলেছে । কিন্ত এদেরকে কার্যকর পথে পরিচালিত করার জন্য সুষ্ঠ 
শিক্ষপ-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়ত। অনন্বীকার্ধ । 

এছাড়া মনোযোগ দেওয়। (80:500108), মনে রাখা (06681318), মুখস্থ 
কর। (06000115138), মরণ কর (0200619067108), ভূলে যাওয়া (001£610108) 

1. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান_ সেনগুপ্ত ও রায়, পৃঃ ১৬। 
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চিন্তা কর! (0:17178) প্রভৃতি মানপিক প্রক্রিয়! শিক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে 

জড়িত। আবার এসব মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে 
দৈহিক ও মানসিক 
প্রক্রিয়৷ এবং /আছে দৈহিক বৃদ্ধি (6:০৮) ও বিকাঁশের (36৬6197- 

পদ্ধতির গুকত্ত 71600) নিয়মাবলী । দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে 

রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সেপব সম্পর্কবিষয়ে ষথাধথ অবগত হওয়া ও 

শিক্ষাকর্মকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সার্থক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা 
অনম্বীকর্ষ। 

অতীতে পদ্ধতির ওপর বিশেষ,গুরুত্ব প্রদান করা হত না। কারণ মনো- 

মনোবিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয় অংশগুলি সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদর৷ তখন 
অবগত ছিলেন না। তীর! দৈহিক বিচারে শিশুকে বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষুদ্রুতর 

সংস্করণ (22101800160) হিসেবে গ্রহণ করতেন | আর বয়স্কদের 

প্রয়োজনের কথা মনে রেখে শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন । 

ফলে, সে. পদ্ধতি মোটেই মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক ছিল না। আজ মনোবিজ্ঞানের 

ধারায় শিক্ষা-সহ!য়ক নীতির আবিষ্কার স্থগু শিক্ষণ-পদ্ধতির গুরুত্ব ও মর্যাদ। 

বুদ্ধি করেছে। 

(8) আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে পদ্ধতির গুরুত্ব 
(18100181002 0£ 107909005 11010 1.6 1902176 06 ৬167 01 £01:0081 

01885158610) ৪ প্রথমতঃ, আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করলে পদ্ধতির গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করা ষায়। স্কুল-কলেজে পরিচালিত 

হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা । স্কুল-কলেজের শিক্ষায় আছে নির্দিষ্ট শ্রেণী, পাঠ্য 
বিষয়্বস্ত, তত্বগত ও ব্যবহারিক শিক্ষার বিষয়, সাজ-সরঞ্রাম, সময়-তালিকা, 

শৃঙ্খল! ও সামপ্রস্তবিধানের প্রশ্ন । এরপ ব্যাপক সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে 

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালিত হয়। এর মধ্যেই শিক্ষার্থীর সীমিত ও বিচিন্ত 
সামর্থ্য এবং আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তত্বগত ও ব্যবহারিক শিক্ষণীয় বিষয় 

পরিবেশন করতে হয়। 

ছ্িতীয়তঃ, শিক্ষণীয় বিষয়বস্ত একটি নয়, বহু। প্রতিটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের 

শিক্ষার সময় নির্দিষ্ট । নির্ধারিত ন্ময়-তালিকার মধ্যে আবার বিচিত্র বিষয়ের 

অধ্যে সামগ্রন্ ব। সমন্বয় সাধনের প্রশ্ন জড়িত। 



২৬ শিক্ষণ-প্রসঙে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

তৃতীয়ত, আধুনিক যুগে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ধথেষ্ট বেড়ে গেছে। 
তাই এখানে ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষার সাথে সমষ্টিগত শিক্ষার প্রশ্ন যেমন রয়েছে 

তেমনি স্বল্পমেধা, মাঝারী ও অগ্রসর শিক্ষার্থীদদের মধ্যে সামপ্রশ্তবিধানের 

সমন্যাও রয়ে গেছে। 

চতুর্ঘতঃ এক একটি বিদ্যালয় বহুস্তর (96:6৪:05) ও শ্রেণীকক্ষে বিভক্ত | 

প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিচালন (80017150900) ও নংগঠনের (0165101- 

89000) সমস্যা রয়েছে। নানা সমশ্যার ভেতর দিয়ে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর 

শিক্ষায় সাহায্য করতে হয়। এসব সমস্তা-বিজড়িত আধুনিক আহুষ্ঠানিক 
শিক্ষার সঠিক পথের দিশারী হল সার্থক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি । 

উপরিউক্ত আলোচন। থেকে এটুকু জানা গেল যে, সুষ্ঠু পদ্ধতির গুরুত্ব এবং 

শিক্ষণ-গ্রনঙ্গে তার প্রয়োজনীয়ত। অলীম। প্রসঙ্গত: মনে রাখ! দরকার যে, 

শিক্ষণ-পদ্ধতি মূলতঃ শিক্ষকের নিজন্ব কলাকৌশল । শিক্ষত হলেন প্ররূত শিল্পী । 
শিল্পীমনের মানমিকতা নিয়ে শিক্ষককে শিক্ষা্দানে অগ্রসর হতে হবে। চিকিৎসা- 

শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েও ডাক্তারকে বাস্তব জীবনে বিফল হতে হয়। মৃত্তিকা-বিজ্ঞান 

ও কুধিশাস্ত্রে বিজ্ঞ হলেই যে-কোন ব্যক্তি ভাল কষক হতে পারেন না। 

সঙ্গীতশান্ত্রে গভীর জ্ঞান থাক সত্বেও গায়ক বা গায়িক] হওয়া যায় না। 
তেমনি, ট্রেনিং কলেজের পাঠ্যবিষয়ে কৃতকার্য হলেই সকল শিক্ষক ভাল শিক্ষক 
হতে পারেন ন।। শিক্ষণের জন্যে চাই শিল্পীমনের মানসিকতা, একাস্তিকত ও 

আত্মোৎসর্গী প্রেবা। পুশুকা” থেকে অধীত অথব৷ ট্রেনিং কলেজের তত্বগত 
ও ব্যবহারিক পর্যায়ে লব্ধ শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পকিত অভিজ্ঞত] শিক্ষকের মনে ও 

কর্মে ঘ্দি একাত্ম হয়ে যায় তাহলে তিনিই মাত্র সার্থক শিক্ষকের যোগ্যত। 
অর্জন করতে পারেন। আর এরূপ যোগ্যত! অর্জনের চেষ্ট1! করাই তার বাঞ্চনীয় 

কর্তব্য । কারণ, শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষক ও শিক্ষথীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়- 

প্রতিক্রিয়ার মধা দিয়ে একটি জৈবিক সম্পর্ক গডে তোলে। এ সম্পর্ক 

শিক্ষার্থীর শুধু যে মানসিক ক্ষেত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা৷ নয়, উপরস্ত 
শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব, কর্ম, বিচার-বুদ্ধি এবং প্রাক্ষোভিক স্তরে প্রভাব 

বিস্তার করে জীবনের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীকে সঞ্ীবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।. 
স্থতরাং শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে সু পদ্ধতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিলীম 17 
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(৫) বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি-ভ্ঞানের সম্পর্ক (2.619607. 1১6662] 

স্ব0%712056 0£ 90101606 1196621 800 1:68019806 71০61)00) 2 

আধুনিক শিক্ষাকে সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে ছুটি স্তরে ভাগ কর! যায়, 
যথা-_(ক) সাধারণ শিক্ষা (0610619] ঢ.008610) এবং (খ) পেশাগত বা! 

বৃত্তিগত শিক্ষা (19155510791 7:00596107)। উভয় ক্ষেত্রেই স্াতকোতর 

স্তরের শিক্ষালাভ করার ও বিশেষজ্ঞ হওয়ার উপায় নির্ধারিত আছে। উল্লেখ- 

পেশাগত বিকাশে যোগ্য বৃত্বি-শিক্ষার মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা (২450158] 

শিক্ষকতার স্থান 9০1617)02), * কারিগরটুবিদ্যা (75015010851 9০1682), 

কুষিবিদ্য। (৫১0০9160181 9০161,০9) প্রভৃতির নাম করা ঘায়। বৃত্তিগত বিচারে 

শিক্ষকতা (758.01716) উল্লিখিত বৃত্তি গুলির সমপর্যায়ে পড়ে । তবে চিকিৎসা'- 

শান্ত, কারীগরী-বিষ্যা। ও কৃষিবিজ্ঞান সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন, স্বতন্ত্র ও 

পৃথক এক একটি বিদ্যা! | বিদ্যালয় স্তরের সাধারণ শিক্ষ। গ্রহণ করে এসব ।বিশেষ 
বিশেষ . বিদ্যা কয়েক বছর ধরে অধ্যয়ন করার পর বিশেষজ্ঞ হওয়ার স্যোগ 

আনে । বিছ্ভালম্বে শিক্ষকত। রূপ পেশার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য 

কর! যায়। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষককে একই বিষয় (শিক্ষক ঘা 

শিখেছেন) শিক্ষার্থীর কাছে পরিবেশন করতে হয়। এখানে শিক্ষকের 
অধীত বিদ্যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর জন্ত পরিবেশিত বিস্তার পার্থক্য নেই বললেও 

চলে। তাহলে পৃথক পেশ। হিসেবে শিক্ষকতার পৃথক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 

কোথায়? 

যেখানে পাস করার পরেও ভাক্তারকে হাউস সার্জন্, ই্রিনিয়ারকে এ্যাপ্রেন্টিম 
হিসেবে শিক্ষানবিস থাকতে হয় সেখানে পৃথক শিক্ষণ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞত। অর্জন 

না করেই একজন সাধারণ শিক্ষায় (360618] ঢ'30080102) শিক্ষিত ব্যক্তিকে 

শিক্ষকতা-কর্ষে নিয়োগ করা হয়। কি পড়াতে হবে (ড712£ 60 658০) তা 

তিনি জানেন, কিন্ত কি করে পড়াতে হবে (8০ €০ 8৪০1১) এটুকুও তিনি 

জানেন না । শিক্ষকতা-কর্মে নিযুক্ত হয়েই তিনি বিদ্যালয় বা কলেজ-জীবনের 

শিক্ষকদের পড়ানোর কৌশলগুলি ম্মরণ করতে থাকেন। স্কুল-শিক্ষকদের 

পেশার বিচারে চেয়ে কলেজ-শিক্ষকর্দের কৌশলগুনি তাঁর মনে তাড়াতাড়ি 

শিক্ষকত! অবহেলিত স্ুম্াষ্ট হয়ে ওঠে । কারণ, কলেজের ঘটনাগুলি শিক্ষকতায় 

নিয়োজিত হওয়ার ঠিক পূর্ব-ঘটনা। কিন্তু কলেনবা. বিশ্ববিদধালয়ের পঠন-পাঠন 
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কৌশল (গ্রধানতঃ ব্তৃত1 ) বিদ্যালয়ের শিক্ষকার ক্ষেত্রে মূল্যহীন । তাহলে 

বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষণ-পদ্ধতিতে অজ্ঞ হয়েও শিক্ষক (0130:911)20 

08০06) শ্রিক্ষকতার পেশায় "নিয়োজিত হন। স্থতরাং শিক্ষণপ্রা্ত নন 

এরূপ শিক্ষকের নিকট থেকে অধিক কিছু আশ করা যায় না। 

সার্থক শিক্ষকতা-কর্ম সম্পাদনের ভিত্তি হল শিক্ষকের পাঠ্যবিষয়ক 

এবং পদ্ধতি-তত্বে গভীর জ্ঞান। উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দক্ষতা থাকলে 

তবেই শিক্ষাদ্দান-কর্মে সাফল্য অর্জন কর| যায়। একটির অভাবে অন্ুটি ব্যর্থতায় 

পরিণত হয়। আমাদের দেশে শিক্ষকরা সাধারণতঃ বিষয়বস্তর জ্ঞান নিয়ে 

পিক্ষকতা শিক্ষকতা! শুরু করেন। পরে সময় ও সৃযোগমত ট্রেনিং 
কর্মের ভিত্তি কলেজে কয়েক মাসের জন্যে পদ্ধতি-তত্ব ও তৎ-সম্পর্কিত 

ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেন। এভাবে শিক্ষকত। বৃত্তির ভিত্তি পাক করার 

ব্যবস্থাপন। আমাদের দেশে প্রচলিত। 

শিক্ষকতা কর্মের প্রথম বিচার্ধ বিষয় শিক্ষকের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে 
অজিত জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা | যে বিষয়টি শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের 
নি শেখাবেন সে বিষয়ে ষদি তিনি অনভিজ্ঞ হন অথবা তার 

* প্রাথমিক 1বচার্ জ্ঞান অপর্যাপ্ত বা অগভীর থাকে, তাহলে তার পক্ষে স্ুম্পষ্ট 

বিষয। ও স্থচিন্তিত বিষয় পরিবেশন কর! শক্ত। অগভীর জ্ঞান 
নিয়ে পরিবেশিত বিষয় ন্বতস্ফুর্ত না হয়ে যান্ত্রিক ও ্লাস্তিকর হয়ে পড়বে। 
ফলে, শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়টি হবে দুরূহ, অবোধ্য। তাই পিক্ষকতা কর্মে 
শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান ও জ্ঞানের গ৩"২তা প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় । 

শিক্ষকতা বৃত্তির দ্বিতীয় বিচার্ধ বিষয় পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের গভীর 
তত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান। বিষয়বস্ত ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক স্বাপনের 
শিক্ষকতার দ্বিতীয় উপায় হল শিক্ষণ-পদ্ধতি। পদ্ধতি-সম্পর্কে গভীর তত্বগন্ত 
বিবেচা বিষয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান থাকলেই শিক্ষক সহজে সার্থক উপায়ে 
বিষয় ও শিক্ষার্থার মধ্যে ষোগন্ুত্র রচনা করতে পারেন৷ স্তরাং, শিক্ষকতা 

বৃত্তিতে শিক্ষকের বিষয়বস্ত সম্পকিত জ্ঞানের গভীরতার ন্যায় পদ্ধতির তত্বগত 

ও ব্যবহারিক জ্ঞানের পর্যাঞ্ততা অপ্ররিহার্য। 

অনেকে বলেন, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর ওপর পা্তিত্য থাকলে শিক্ষক অনায়াসে 

শিক্ষকতায় সাফল্য অর্জন করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে, 
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পদ্ধতিতে অনভিজ্ঞ অনেক পণ্তিত ব্যক্তি সহজে শিক্ষার্থীর মন আকর্ষণ করতে 

পারেন না। অনেক শিক্ষার্থীকে আপসোস করতে শোন! যায়, “উনি জানেন 
অনেক কিছু কিন্তু পড়াতে পারেন না”, অথবা! একটা বিষয় পড়াতে পড়াতে 

বিষয়বন্ত ও পদ্ধতিগত বিষয়াস্তরে চলে যান__ইত্যার্দি। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্র 
জ্ঞানের সম্পর্ক পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের অনভিজ্ঞতার ফল। তাছাড়। 

আধুনিক শিক্ষাতত্বে মনোবিজ্ঞান সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায়ে শিক্ষাদান সার্থক পদ্ধতি ভিন্ন পরিচালিত হতে পারে না| অভিজ্ঞ 

প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ জানেন যে উত্তম পাঠ্যতালিকা এবং ক্রটিহীন 
পাঠ্যন্চী স্থুশিক্ষক কর্তৃক সার্থক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশিত ন। হলে সেগুলিও 

নিজাঁব হয়ে পড়ে। তার! বলেন, শিক্ষক পাঠাবিষস্বের সর্বস্তরে সমান অভিজ্ঞতা 

ও পাঙ্তিত্য অর্জন করবেন__-এটাও আশা কর। যায় না। পদ্ধতি সম্পর্কে 

তত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করলে তিনি শিক্ষার্থার প্রয়োজন অশ্নুসারে 
পাঠ পরিচালন! করতে পারেন। 

অনেকে বলেন, শিক্ষককে তৈরি কর! ঘায় না, তিনি জন্মগ্রহণ করেন।” 

'প্রতিভাবান জাতশিক্ষক (০০, €5৪1)61) অনায়াসে শিক্ষকতা বৃত্তিতে সাফল্য 

অর্জন করেন। বরং পদ্ধতি অনেক সময় বিষস্ববস্ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের অন্তরায় 

হয়ে দাড়ায়। তাঁদের মতে, পদ্ধতি চলে একটা সীমিত নিদিষ্ট পথে। এবপ 

সীমিত পথে বিষয়ণত্ব জ্ঞানও সীমিত হয়ে পড়ে । এটা বিষয়বস্তপর চরিত্র ও 

গভীরতা অন্ুপারে পদ্ধাত নির্বাচন ও প্রয়োগের তারতম্য মাত্র। বাস্তবক্ষেত্রে 

এট|। মোটেই অন্তরায় নয়। দৃষ্ান্তম্বরূপ বলা যায়, অর্থনীতি-চর্চার পদ্ধতি 
(10০0)95 0৫ 90505108 চ)০015029105) হিসেবে (ক) অবরোহী ও আরোহী 

পদ্ধতি, খে) গাণিতিক পদ্ধতি, (গ) সামগ্রিক ও একক 
পদ্ধতি বিষয়বস্ত 
সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের আলোচন। পদ্ধতি, (ঘ) সামগ্রিক ও আংশিক ভারসাম্য 
অস্তরায় কিন! বিশ্লেষণ পদ্ধতি, (ও) স্থির ও গতিশীল পদ্ধতি প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাক উক্ত পদ্ধতিগুলি যেমন বিষয় চর্চার 
ক্ষেত্রে গ্রযোজ্য তেমনি আবার শিক্ষার্থীদের শেখাবার সময় এগুলিই শিক্ষণ- 
পদ্ধতি (310)005 0£ 75801)8) হিলৈবে গৃহীত। স্থতরাং পদ্ধতি কখনও 

বিষ্য়বস্ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের অন্তরায় হতে পারে ন।। 
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পক্ষান্তরে জাতশিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য । এদিকে জাতির প্রয়োজনে 

শিক্ষায়তনের সংখা ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে । সতরাং 
জাতশিক্ষক ছাড়। আরও অনেক শিক্ষক আছেন ধারা সত্যিই সংখ্যাগরিষ্ঠ । 

তাঁদেব নিকট পদ্ধতি-শিক্ষণ অপরিহার্য কর্ম । অধিকন্ত ঈশ্বরদত্ব প্রতিভা নিয়ে 

ধারা শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেছেন তারাও পঞ্চতি-শিক্ষণের মাধ্যমে আপন 

প্রতি ভাকে যেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রয়োগ করতে পারবেন তেমনি শিক্ষণ- 

পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণার ফলে নতুন নতুন পথের সন্ধান দিতে পারবেন। তাই 
বৃত্তি-বিচারে সকল প্রকাব শিক্ষকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ষেমন গভীর জ্ঞানার্জন 

কর! প্রয়োজন তেমনি শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যবহারিক গবেষণা ও নতুন 

পদ্ধতির উদ্ভাবনে আত্মনয়োগ করা কর্তব্য 

(৬) সুষ্ট, পদ্ধতির মূল জৃত্র (১12, ০৫ 3০0৫ 740৩0005) £ 
মনোবিজ্ঞানপন্মত শিক্ষণ-প্রণালী বিশ্বের শিক্ষা-জগতে এনেছে বিপ্লবাত্মক 

পরিবর্তন। শিক্ষার্থীর মানসিকতার ভিত্তিতে প্রবতিত হয়েছে নানাপ্রকার হুত্র। 
এর ষে কোঁন এক ব! একাধিক সুত্র অবলম্বনে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে, বা যে কোন 

শিক্ষ। পবিবেশে শিক্ষাদদান-প্রক্রিয়া৷ পরিচালন। করতে পারেন । শিক্ষণ-পদ্ধতি 

হল বাস্তব প্রক্রিয়া । এই প্রক্রিয়াকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করার জন্য পশ্চাতে 
থাকে কতকগুলি মৌলিক সুত্র। অস্তরাল থেকে সেই স্থত্রগুলি শিক্ষণ- 

প্রাক্রয়া্ে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। হুত্রগুলি বিষূর্ত, কিন্ত তার 
আত্যস্তরীণ যুং একগত শক্তি শিক্ষণ-পদ্ধতির বান্তবায়নকে ত্বরাম্বিত করে। নিম্নে 

কতকগুলি প্রয়োজনীয় সুত্র আশ্োচল? করা হল £ 

(ক) জান! থেকে অজ্ঞান (51010. (00ড/8 €০ (010150070) ও 

অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অনতিক্রম্যকে অতিক্রম করার নামই শিক্ষা । 
কিন্ত নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা-অর্জনের মৌল ভিত্তি হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞত।| পুরাতন জ্ঞান থেকে নতুন তথ্যরাজি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। 
অধীত জ্ঞান বা অভিজ্ঞত! মনের মধ্যে শিকড় বিস্তার করে আছে । তাকে ভিত্তি 
করে নতুন জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা শিক্ষালাভের উৎরষ্ট পন্থা। এই নীতি অন্রসারে 
নতুন পাঠ পরিবেশনের পূর্বে শিক্ষার্থীর কি জানা আছে তার সন্ধান করা 
শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য। নতুন পাঠের আয়োজন-পর্বে এই প্রচেষ্টা বিশেষ 
ফলগ্রঙ্। শিক্ষাবিদ হারবার্টের তত্ব 80267:5621761019 170855+ কথাটির মর্মার্থ 
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এই সত্যের ওপর প্রতিষিত। তাই তিনি আয়োজন-পর্বে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা 

ব1 তার জান! বিষয় সন্ধান করার কথ! বলেছেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞাত বিষয় 

নানাধরনের হতে পারে--যেমন, অধীত পাঠ, চলিত প্রসঙ্গ (05:60 

ঢ:0016705), শিক্ষার্থীর কাঙ্জকর্ষ, ব্যবহৃত সামগ্রী, রাজনৈতিক, সামাজিক, 

ধমায় গ্রসঙ্গ ইত্যাদি । মনে রাখা উচিত, জানা থেকে অজান। বিষয়ে পাড়ি 

দেওয়ার সময় প্রসঙ্গটি যেন সামগ্রস্তপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হয়। 

(খ) সহজ থেকে জটিল (51010 5100016 €০ 00101)165) 2 সহজ 

থেকে জটিলতার দিকে অগ্রসক্প হওয়া শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের অন্তত 

মনস্তাত্বিক নীতি । তবে শিক্ষকের নিকট য। কিছু সহজ শিশুর কাছে তা সহজ 

নাও হতে পারে। তাই “সহজ” কথাটিকে শিশুর অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে 

বিচার করতে হবে। শিশ্ব বিমূর্ত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব ও মূর্ত সামগ্রী সম্পর্কে 
সহজে ধারণ! করতে পারে | তার কাছে ঘ! কিছু ইন্দিয়গ্রাহথ তাই সহজবোধ্য । 

স্থতরাং ইন্দরিয়গ্রাহথ সামগ্রী বা সহজবোধ্য বিষয় থেকে ক্রমশঃ জটিল তথ্য বা 
তত্বের দ্রিকে অগ্রসর হওয়। পদ্ধতি-প্রয়োগের উপযুক্ত নীতি । 

. ভবে শিশুর কাছে কোন্টি সহজ-_এট। বুঝে নেওয়। যথেষ্ট কঠিন। যেমন, 
এক বা একাধিক অক্ষর মিলে গঠিত হয় শব্দ, কয়েকটি শব্ধ মিলে কোন ভাব 
ব৷ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে আযর! বাক্য বলি। তাহলে শিক্ষণ-প্রসঙ্গে প্রথম 

প্রয়োজন অক্ষর পরিচয়, ছিতীয় প্রয়োজন শব্দ-জ্ঞান, তারপরে প্রয়োজন হয় 

বাক্য-গঠন। কারণ, বিষয়বস্তর দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অক্ষরকে জান! সহজ, 
তার চেয়ে একটু জটিল শব্-গঠন, আর শবের চেয়ে জটিল হল বাক্য-গঠন। 
তাই স্বাভাবিকভাবে মনে হবে উক্ত যুক্তিতে সহজ থেকে জটিল বিষয়ের দিকে 

অগ্রমর হওয়া বাঞ্চনীয়। কিন্তু শিক্ষার্থীর মানমিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করলে দেখা যায় তার কাছে একটি অক্ষর বা শব অপেক্ষ। একটি পুর। বাক্য 

'অনেক সহজবোধ্য । জ্যামিতি শেখানোর সময় শিক্ষক মনে করতে পারেন 

বিন্দু, তল, রেখ! ইত্যাদি থেকে শুরু করা ভাল। কারণ, এগুলি তাদের কাছে 

সহজবোধ্য । কিন্তু একটু চিন্তা করলে জান যায় শিশুর কাছে এগুলি অবূর্ত। 

তাই শিশুর পরিচিত পরিবেশে ব্যবহৃত সামগ্রীর চেহারা, আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ 

ইত্যাদি আলোচন! ও অঙ্কনের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াই জ্যামিত্রি ক্ষেত্রে 
“সহজ থেকে জটিলতার” 'দিকে অগ্রসর হওয়ার উপায়। গরু, পাখী, কুমড়া 



২৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ , 

ইত্যাদি অঙ্কনের জন্তে শিক্ষক যদি সরলরেখা, বক্ররেখা! অঙ্কন শেখানো শুরু 
করেন তাহলে শিশু-মনের দৃহ্িকোণকে অবহেলা কর] হয়। শিশু উল্লিখিত জন্ত 
ও সামগ্রীকে ভাল করে চেনে ও জানে | তাই এনবের সামগ্রিক চেহারা অঙ্কন 
করতে বলাই বাঞ্ছনীয় । এক কথায় শিশুর দৃিকোণ থেকে যেটি সহজ সেটিকে 
শিক্ষার শুরু হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত | 

(গ) মূর্ত থেকে বিমূর্ত (01010 001001662 €0 409€1806) 2 বৃুকান 

যাবৎ আমাদের দেশে পুস্তকপাঠ ও শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণই ছিল তথাকথিত 
শিক্ষণ-প্রক্রিয়া। আধুনিককালে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের নানা কৌশল 
আবিষ্কৃত হয়েছে । মূর্ত বিষয় থেকে বিঘূর্ত বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া এরূপ 

একটি বিশেষ নীতি। শিশুর জীবন শুরু হয় এলোমেলো, অসমপ্তম ভাব), 

অস্পষ্টতা ও অপ্রতিভ অবস্থার ভেতর থেকে । পরিবেশের বাস্তব ও মূর্ত 

সামগ্রীর সংস্পর্শে শিশু-মনে প্রথমে মূর্ত চেতনার সঞ্চার হয়। প্রকৃতপক্ষে 
যূর্ত চেতন! জেগে ওঠে ইন্্রিয়াঙ্তৃতির মাধ্যমে । দেহের পঞ্চেন্দিয় অর্থাৎ চক্ষু, 

কর্ণ, নাপিকা, জিহবা ও ত্বক যথাক্রমে পাঁচ ধরনের উদ্দীপক (501000]09) হাটি 

করে, যেমন-_দৃশ্ত, শব, গন্ধ, ন্থাদ ও ম্পর্শ। এই পক্ষেক্রিয়ের পঞ্চ উদ্দীপনা 
অনুভূতিতে রূপান্তরত হলে স্ষ্টি হয় অভিজ্ঞঙা। ইন্দ্িয়ের অনভূতিমূলক 
(96056 75:০676102) শিক্ষাই স্থায়ী ও জীবন্ত । আধুনিক শিক্ষাধারা আজ 

এই পথে অনেকখানি অগ্রসর । তাই শিক্ষাবিদ কমেনিয়াস (00175121015) 

বলেন, “ক্ণ প্রকার শিক্ষার ভিত্তি হল জ্ঞানেন্দ্িয়ের পূর্ণ উন্মেষ, যাতে 

ইন্দ্িয়গ্রাহ্ বিষয়া্দ অনায়াসে অন্তগাবন কর। যায়|”: 
শিক্ষার বাস্তবায়ণ উপকরণ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা ঘায়। 

শিক্ষার দৃষ্টি-নির্ভর তত্ব (17601 0৫ ৬1509] 7:0০৪6107) প্রকৃতপক্ষে মূর্ত 

থেকে বিষুর্ত বিষয়ে পৌছানোর মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত । শিক্ষক 

এগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, কৌশল, বোধশক্তি ও সবষ্ঠু ধারণালাভে, 
সাহাষ্য করেন। 

ঘ) পনগ্র থেকে অংশ (21020 ভ/1016 €0 81:) 2 মনম্তত্ব ও. 

ষুক্তিভিত্তিক পদ্ধতিদ্ধয়ের গয়োগ-পরিপ্রেক্ষিতে 'মমগ্র থেকে অংশের দিকে' 

1, ++0005 99004902000 ৪11 169017% 501091505 22) 1:2192:2501301108 01691] 0০ 

0172 527)565, 61810015 00060 5০ 07৪0 0155 081) 06 8.05018060 98511 .% 

-৮৮(90778154 
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অগ্রগতির নীতি ক্ষেত্রবিশেষে কার্যকর | ড্রইং শেখানোর সময় সরল রেখা, 
বক্র রেখা, জা, বৃত্তাংশ, কোণ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। গরু, ঘোড়া বা ফুলের 
আকৃতি অঙ্কন কণার পূর্বে শিক্ষক যদি জ্যামিতির বিশেষ বিশেষ অংশ শেখাতে 
শুরু করেন তাহলে তুল কর! হবে। এর পরিবর্তে গরু, ঘোড়া বা ফুলের 

সামগ্রিক চেহারা সামনে, রেখে ড্রইং শেখানো যুক্তিযুক্ত। কারণ, সামশ্রিক 
চেহারাটি শিঙ্খদ্দের কাছে পরিচিত। বিজ্ঞান-শাখায় “ফুল পড়ানোর সময় 

পৃথক পৃথক পাঁপড়ি, ভিম্বকোষ, রেণু ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাদান শুরু করার 
পরিবর্তে সামগ্রিক ফুলটি অুলোচনার পর অংশের দিকে অগ্রসর হওয়াই 
যুক্তিযুক্ত । মাননিকতার দিক থেকে একটি সামগ্রিক বিষয় ব৷ সামগ্রী শিশু-মনে 

সহজে রেখাপাত করে। তাই সমগ্র থেকে অংশে গমনের নীতি যুক্তি ও 
মনম্তত্বের বিচারে গ্রহণযোগ্য । 

আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনস্তাত্বিকরা বিশ্বাস করেন, অংশের জ্ঞান থেকে 
সমগ্রের জ্ঞান হয় না। গেস্টান্ট (99521) মতের সমর্থক মনস্তত্ববিদর 
দেখিয়েছেন, 'শিক্ষার পদ্ধতি হবে সমগ্র থেকে অংশের দিকে গতিশীল। 
শিক্ষারথার। প্রথমে অমগ্র পরিস্থিতি (ড/1019 95100201018) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ 

করে। শিক্ষণীয় বিষয়বস্ত সংক্ষিপ্ত এবং পরল হলে এ নীতি প্রয়োগ সার্থক 

হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিস্থিতি জল ও ব্যাপক হলে সমগ্র বিষয় সম্থন্ধে ধারণ! 

সংগঠন কর] সম্ভব নাও হতে পারে। অর্থাৎ, ক্ষেত্রবিশেষে এই নীতি কার্যকর। 

প্রাচীন যুগের ইতিহাস শেখাতে সমগ্র অতীত যুগের আলোচন! শুরু করলে 

মনস্তত্ব ও যুক্তির দ্রিক থেকে অচলাবস্থার হৃষ্টি হবে। ভৃগোল পাঠে সমগ্র 

ভু-মগ্ুলের আলোচন! শুধু নিচ্ষল নয়, ছুরূহও বটে। স্বতরাং “সমগ্র থেকে 
অংশে” অগ্রসর হওয়ার নীতি কোথায়, কোন্ প্রসঙ্গে এবং কিরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা কর্তব্য তা শিক্ষকের বুদ্ধি ও বিবেচনা সাপেক্ষ । 

€) বিশ্লেষণ থেকে সংঙশ্লেবণ (চ1:010 21081551500 ৯5120176585) 2 

বিঙ্লেষণ' শব্খটির মধ্যে একটি মূল বিষন্ন বা! সামগ্রিকতার হুম্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়। 
যায়। কারণ, একটা সামগ্রিক সত্বা না থাকলে বিভাজন ব বিশ্লেষণের প্রশ্ন 

আসে না। শিক্ষাদানের সময় আমরা প15)ব্ষিয়ের বিভিন্ন উপাদ্দানকে পৃথক 

পৃথক ব্যাখ্যা করতে পারি। এভাবে পাঠদানে অগ্রসর হওয়া পদ্ধতিকে 

বিশ্লেষণমূলক প্রক্রিয়া (4১0১৪156০81 07095659]বল। হয়| উপাদান বিশ্লেষণের, 
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পর আমরা সামগ্রিক বিয়বস্তর মূল কাঠামোতে পৌছতে পারি। বস্ততঃ, 

বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণে (715 95100502610 আ1)016) পৌছতে পারলে বিষয়- 

গত বান্তব চিন্্রটি শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষেত্রে স্ম্পষ্ট হয়ে ওঠে | বিশেষ বিশেষ 

ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি সতই যুক্তিদিদ্ধ। জ্যামিতি শিক্ষণের দৃষ্টাত্ত উল্লেখ করে 

বল? চলে, একটি উপপাগ্যে (707501:570) থাকে সাধারণ শৃত্র (036106181 

25011018610) এবং একটি বিশেষ হ্যত্র (68211000121 '2212101801012) | 

বিশেষ স্ুত্রের উপাদান বা অংশগুলির বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করতে হয় যূল 
ব্ষ্নটির সত্যতা | বিশেষ সুত্রে কতকগুলি বিষয় দেওয়া থাকে ; তার সুত্র 

ধরে সাধারণ স্ত্রের সত্যতা প্রমাণ করতে হয়। এভাবে শিক্ষার্থা জান! থেকে 
অজানার দিকে অগ্রসর হতে পারে। বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণের ছুটি ধারা 

বিদ্মান। প্রথমতঃ, উপাদান বিশ্লেষণের স্থত্র ধরে সমগ্রের দিকে অগ্রসর 

হওয়] যায়। দ্বিতীয়তঃ, সামগ্রিক বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা৷ এবং পুনরায় 

বিশ্লেষিত উপাদান অবলম্বন কবে সমগ্রের দিকে ফিরে যাওয়] যায়। শিশু-মনের 

কাছে দ্বিতীয়টি গ্রহণযোগ্য ৷ উদাহরণম্বরূপ রবীন্দ্রনাথের “অহল্যার প্রতি: 

কবিতা পড়ানোর সময় সমগ্র কবিতার বিষয়বস্ত সংক্ষেপে ছাত্রদের সামনে তুলে 
ধরলে সেটি সম্পর্কে তার্দের মনে একটি সাম্গ্রিক ধারণ। জন্মায় । পরে তার 

সংশগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাদের কাছে ম্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এর পর 
পুনরায় নংশ্লেষিত সামগ্রিকতার দিকে অগ্রসর হুলে বিষয়টি পূর্ণমাত্রায় 
বাস্তবায়িত হ,৭ ওঠে । ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই বিধি যুক্তিসিদ্ধ। অশোকের 
সমগ্র চিন্রটি প্রথমে শিক্ষার্থীদেল সামনে তুলে ধরার পর একে একে সিংহাঘন 

আরোহণ, রাজা-জয়, বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ ও প্রচার ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করলে 

বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । অবশেষে সমাট অশোক সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্রটিকে 
পুনরায় তুলে ধরলে বিষয়টি অধিক চিত্তাক্ধক হয়। 

সুষ্ঠু পদ্ধতিপ্রপঙ্গে উলিখিত নীতিগুলির সমগোত্রীয় আরও কয়েকটি নীতির 
কথা উল্লেখ কর! যেতে পারে», যেমন--(১) বিশেষ থেকে সাধারণ (6:00 
7১821000181 00 (2186181), (২) অভিজ্ঞতাবাদ থেকে যুক্তিবাদ (2:01 

[00107110151 60 1২801018811570), (৩) অনিরিষ্ট থেকে নিণিট জ্ঞান (000 

100691)166 60 ৫60109), (৪) মনম্তাত্বিকত। থেকে যুক্তিন্দিত্তিকত (2:00 
৪5০50105159] 6০ [.081081) ইত্যাদি |* 

* পুস্তকের বিভিন্ন অংশে এগুলি আলোচিত হয়েছে। 
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] 

শিক্ষণপদ্ধতির বিবর্তন ও পরিণতি 

[775০101105 ০1 1:6901875 11660905.4 16975189] 
[ অধ্যায়-পরিচয় ৪ এই অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে দেখানো হয়েছে বিবর্তনের হুল 

ধারাটিকে । দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেওয়! হল পাণ্ডিত্য কেন্্িকতা থেকে প্রগতিশীলতায় শিক্ষা পদ্ধতির 

বিবর্তন । প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির ভিত্তি হল যুক্তি ও মনোবিজ্ঞান । যুক্তি ও মনোবিজ্ঞান 

ভিত্তিক প্রক্রিয়া (4১0:02০12) থেকে উদ্ভূত হযেছে আধুনিক প্রগতিশীল দার্থক পদ্ধতি। তাই 

তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত হল যুক্তিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক প্ররক্রিয়া। পদ্ধতির বিবর্তন 

প্রসঙ্গে এসব ম্বাভাবিক পরিণতির কথা এসে যায়। 

৬৮১1 বিবর্তনেনন্ব খানা (95606810 0£ 77:৮01061015) 2 

আধুনিক শিক্ষাতত্বে শিক্ষপ-পদ্ধতি ব্যাপকতর অর্থে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার 
করেছে। শিক্ষণ-পদ্ধতি আজ আর কতকগুলি নীরস তথা পরিবেশনের কাজে _ 
ব্যবহৃত হয় 'না। শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদির 

“আধুনিক শিক্ষাতদে সাযগ্রিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ 

শিক্ষণ-পদ্ধতি করা হয়। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে “শিক্ষা” আর “জীবনের' 

মধ্যে এতটুকুও ব্যবধান নেই। আজ শিক্ষা জীবনকে গড়ে তোলার উপায় ব৷ 

ধাপ স্বরূপ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত ন' হয়ে শিক্ষা নিজেই জীবন রূপে অভিব্যক্ত। 
এরূপ জীবনধর্মা শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত শিক্ষণ-পদ্ধতি বিশেষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 

ভঙ্গী সঞ্জাত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই হুল শিক্ষণ-পদ্ধতির আধুনিক চরিত্র ও. 

প্রকৃতি। সুদূর অতীত থেকে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদর্দের আগ্রহ, অভিজ্ঞতা ও 

স্থচিস্তিত গবেষণার ফল স্বরূপ শিক্ষণ-পদ্ধতির এই বিবর্তন সম্ভব হয়েছে। 

শিক্ষা! মূলত: সামগ্রিক লমাজ-প্রক্রিয়ার (5০9০181 0:09০555) অংশবিশেষ । 

টিকতে সমাজ-বিবর্তনের ধাপে ধাপে শিক্ষাও বিবতিত হয়ে 

পদ্ধতির বিবর্তন আধুনিক যুগে পরিণতি লাভ করেছে। মান্ষের দ্বার] 

গঠিত হয় সমাজ, আর সমাজ মাচুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সমাজের প্রয়োজন 

অনুসারে মান্গষকে চলতে হয়। যুগে যুগে সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার 

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়েছে । নিরূপিত লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে অনুকূল 
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শিক্ষাদীন-পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ কর! দরকার। তাই আমর1 দেখি বিবতিত 

সমাজের শিক্ষার লক্ষ্য-পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ-পদ্ধতিও ষুগসাপেক্ষে ভিন্নতর রূপে 

অভিব্যক্ত। 

সমাজ-বিবর্তনের আদিতে আহ্ষ্ঠানিক চিস্তামূলক শিক্ষা! সম্পর্কে মানুষ ছিল 

অজ্ঞ। ব্যক্তি ও সমষ্টির আত্মরক্ষার তাগিদে নানা কৌশল শিক্ষা করাই ছিল 

তৎকালীন মানুষের একমাত্র প্রচেষ্টা । বয়স্কর! বন্ত পরিবেশে সাধারণতঃ খাগ্য 

আদি পর্বের সংগ্রহ, শিকার, পারস্পরিক দলগত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকত । 

শিক্ষণ-পদ্ধতি বয়ন্বদের কাজে সাহায্য করতে করতে ও তাদের সঙ্গে 

মিশতে মিশতে অন্ুকরণযূলক সহজাত প্রবৃত্তির বশে ন্বাভাবিকভাবে নাবালক 
ও নাবালিকার! নান! কৌশল শিখতে পারত । একে অনুষ্ঠানবিহীন ্বতংকফুর্ত 
শিক্ষণ-পদ্ধতি বল| যেতে পারে । এতে বাহিক আচার-আচরণের দ্বার সীমিত 

ও নিয়মভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োজন হত না। এরূপ শিক্ষালাভের মূল বৈশিষ্ট্য 

ছিল কায়িক শ্রমভিত্তিকতা, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি ও অন্ুকরণ। হাতে- 

কলমে একই কাক্ত বারে বারে করতে করতে অন্নবয়ক্কর]৷ স্বাভাবিকভাবে 

প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করত। 

পরবর্তী স্তরে মমাজজীবনে এল যথেষ্ট সংহতি ও শৃঙ্খলা । তবে আধুনিক 

আনুষ্টানিক শিক্ষার স্বরূপ তখনও মানুষের জানা ছিল না। লিখন ও পঠন 
রীতি তখনও স্ুষ্টুরপ পায়নি । আদিপর্বের শ্রমভিত্তিকতা, পুনরাবৃতি, অনুকরণ 
ও অনুসরণ তখনও বিছ্িমান। তবে নতুন পদ্ধতি হিসেবে শ্রুতিনির্ভরতা যুক্ত 
হল। ভারতের আঁন্দ বৈদিক যুগ এই অংশের অন্তর্গত। পুরোহিত বা সামাজিক 
সংহত সমাঁজজীবনের জাঁৎনের পুরোগাখ'দের কাছ থেকে ছোটর। লোকশ্রতি, 
টি ও শিক্ষণ গাথা বা কাহিনী শ্রবণ করে শিক্ষা লাভ করত | এ যুগকে 

সভ্য সমাজের আদিপর্ব বলাচলে। আদিপর্বের শিক্ষণ- 
পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে দুটি দ্িক লক্ষ্য কর! যায়। (১) প্রথমতঃ, বয়ফদের 
কর্মের অনুকরণ ও অন্থুসরণ। এর যূলে আছে দৈহিক শ্রমভিত্তিকত1। তাই 
একে বলা চলে কর্ম-পদ্ধতি (9০178 712070৫)। (২) দ্বিতীয়তঃ, 
পুরোগামীদের বা বয়স্বদের নিকট থেকে কাহিনী শ্রবপ। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হয় চিন্তন, স্মরণ ও অন্তান্য মানপিক প্রক্রিয়া । তাই একে 
এক কথায় বল। যায় চিন্তন-পদ্ধতি (01710010£ 16009) সুতরাং সভ্যতার 
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“আদ্দিপর্বে সমাজজীবনে চলল কর্ম ও চিন্তার যুগপৎ অনুশীলন। শিক্ষার 

ব্যাপারেও এই ছুটি রীতি যুগপৎ প্রযুক্ত হল। সমাজে িখন ও পঠন রীতি 

চালু হওয়ার পরও বহুকাল ঘাবৎ উক্ত পদ্ধতি ছুটি শিক্ষান্তরে যুগপৎ অন্নশীলিত 

হয়েছে । ৃ 
কালক্রমে প্রবতিত হয়েছে লিখন-পঠন ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা! । সে শিক্ষায় 

রাষ্ীয় কর্তৃত্ব ছিল না। সমাজের পুরোহিত শ্রেণী ধীরে ধীরে জ্ঞান-চর্চার 

প্রেরণায় শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পুরোহিতর] তত্বগত জ্ঞান-চর্চার জন্য 

চিন্তাশক্তির বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। এর ফলে পূর্বোক্ত ছুটি 
শিক্ষণ-পদ্ধতি পরস্পর সম্পর্কহীন*ছুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হয়ে গেল। কর্মের সঙ্গে 

চিন্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল। সমাজের পুরোহিত শ্রেণীর একচেটিয়। 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল চিন্তন অংশের (70150000605810 ওপর । কর্ম- 

ভিত্তিক অংশটি (0201156 752:) গেল কায়িক শ্রমশীল ব্যক্তিদের অধিকারে। 

প্রতিষ্ঠিত হল ছুটি সামাঞ্জিক শ্রেণী_-(১) মানসিক শ্রমিক ([7761160053] 

৮011567) এবং (২) কায়িক শ্রমিক (97081 011061)। অমাজের 

প্রাচীনযুগও "এই দ্বিতীয় অংশের মানুষ আহষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
শিক্ষককেব্দ্রিক হল। কারণ, পুরোহিত এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের 

শিপন একচেটিয়। অধিকার প্রতিষ্িত হয়েছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার 
ওপর । ফলে শিক্ষণ-পদ্ধতি একটা নির্দিষ্ট ও সীমিত নিয়মকে কেন্দ্র করে 
গড়ে উঠলো। এ শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের প্রতুত্ববৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য 

ঘটন1। তাই একে বল! ষেতে পারে-শিক্ষককেক্দিক শিক্ষা । শিক্ষক 

স্বীয় ইচ্ছ! অনুসারে শিক্ষার্থীকে তৈরি করার অন্ত শিক্ষা দিতেন । তাঁকে 

শেখানোই ছিল তখন বড় কথা। শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা, রুচি-অভিরুচি, ইচ্ছা- 
অনিচ্ছা, আগ্রহ-গ্রবণত। ইত্যার্দি এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য ৰিষয় ছিল না। 

তবে শিখতে গেলে মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়| তাই শিক্ষার্থীর মানসিক 

বৃত্বিগুলির (ছ৪০0]1615 ০£ 10150) বিকাশসাধনের ওপর শিক্ষক অধিক 

গুরুত্ব আরোপ করতেন । শিক্ষক মনে করতেন পদ্ধতি যত কঠিন ও জটিল 
হবে মাননিকবৃত্তির বিকাক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ততই স্থট হবে। শিক্ষকের 

রক্তচক্ষু, বেত্রাঘাত, কঠিন শান্তিবিধাঁন ছিল স্বীয় ইচ্ছান্থরূপ পথে শিক্ষার্থীকে 
পরিচালিত করা ও শৃঙ্খলাবিধানের উপায়। শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত পাঃদান- 
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পদ্ধতি ছিল যুক্তিধমর্ণ ও বাকৃনর্বস্ব । শিক্ষার্থী বারে বারে €সগুলি পুনরাবৃত্তি 
করে মুখস্থ করা ও ম্মরণ রাখার চেষ্টাকরত। যে যত পু থিগত জ্ঞান বা তথ্য 
স্মরণ করে রাখতে পারত তার মানসিক শক্তি তত বেশী বলে মনে করা হত। 
শিক্ষকরা অনুমান করতেন যে, বালক-বালিক৷ বা অপ্রাপ্ত বয়স্কর। বড়দের 

ক্ষুদ্রতর সংস্করণ (14011019016 60107) | তাই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, ইচ্ছা, 

প্রবণতা, সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয় বিবেচন। ন। করে বয়স্কদের প্রয়োজনের দিকে 

লক্ষ্য রেখে তাদের শিক্ষ। দেওয়ার ব্যবস্থা! সেযুগে প্রচলিত ছিল । সে শিক্ষায় 

শিশুর ভিন্ন সত্ব। ও বৈশিষ্ট্যের কোন স্থান ছিল ন1। 

ইউরোপ ভূখণ্ডের গ্রীন, রোম এবং পরবর্তীকালে গীর্জার যাষকদের মধ্যে 
এরূপ শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার চলন দেখতে পাওয়া ষায়। সেকালে ভারত ও চীনে 

প্রায় একই শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার প্রচলন ছিল। তবে ভারতে ও চীনে মুখস্থ 
করার সাথে অন্ুধাবনের ওপর গুরুত্ব আরোপ কর] হত। হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থায় 
যেমন বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি মুখস্থ করতে হত তেমনি মুসলমানদের 
শিক্ষাতেও কোরান ও শাস্ত্রাদি মুখস্থ করার প্রবণত1 লক্ষ্য করা যায়। তবে 
উভয় ক্ষেত্রে পরম সত্য সম্পর্কে অন্নুধাবন করাই ছিল শেষ লক্ষ্য। 

ইউরোপের রেনেস। বা নবজাগরণের যুগে তৎকালীন শিক্ষারীতির কিছু 
পুরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় দার্শনিক ও মমাজতাত্বিক চেতন। 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের অবসান ঘোষনা করে। তাই এযুগেব শিক্ষাচিস্তায় 

এবং শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় মানবজীবনকেই গুরুত্বপূর্ণ 
ও অগ্রাধিকার দেওয়া হল। অতীতের প্রয়োজনীয় ধর্মীয়- 

গন্ৃতির বিবর্তন বিশ্বান, দ'ভি শীতিকে যুক্তির ভিত্বিতে গ্রহণ করার 
প্রবণতা দেখ! দিল। ফলে, বাস্তব জীবনবোধ, সামাজিক পরিবেশে মাহুষের 
অস্তিত্ব হয়ে উঠলে! শিক্ষাশিস্ত|র কেন্দ্রীয় বিষয় । মনীষীদের মনে জেগে 
উঠলে! যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক চেতন শিক্ষাচিস্তায়ও এল বৈজ্ঞানিক 'চেতমার 
প্রভাব। তাই মানবজীবনকে কেন্দ্র করে শিক্ষাচিস্তা প্রকট হল। ফলে, 
পূর্বেকার শিক্ষকের রক্চস্ষু, বেত্রাঘাত, দৈহিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার 
ভেতর থেকে মানবতাবজিত অংশগুলি হ্রাস পেল। কালক্রমে এই মানবধিত। 
শিক্ষাচিন্তায় প্রতিষ্ঠা করল যুক্তিভিত্তিক প্রত্যক্ষধর্মিতা। তাই নবজাগরণের 
যুগ ছিল শিক্ষপ-পদ্ধতির বিবর্তনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময় থেকে 

নবজ।গরণেব যুগ 
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শিক্ষাচিস্তায় আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিকতার হুত্রপাত হল। অতীত 
শিক্ষাচিন্তার আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় রুশোর বিপ্লবাত্মক 
আদর্শের প্রভাবে । তিনি শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে স্থাপন করলেন 

শিক্ষার্থীকে । শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ, প্রবণতা, মানদিকতা ও 
শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্দান-পদ্ধতির কথা ব্যক্ত করলেন। 

রুশোর পূর্বে বু শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ শিক্ষা-সংস্কারের কথ। ব্যক্ত করেছিলেন । 
ৃষ্টাস্তত্বূপ কমেনিয়াসের (0০727 21705 007177%5) নাম কর। যেতে 

কশো। ও আধুনিক পারে। সপ্তদশ শতাবীতে তিনি তার 0155 

শিক্ষণ-পদ্ধাতি 1019001০এ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকরণ শিক্ষানীতির কথা ব্যক্ত 
করেন। কিন্তু অন্তান্য শিক্ষাবিদ্দের বক্তব্যের স্তায় কমেনিয়াসের বক্তব্যও 

ধর্মান্ধতা ও গৌড়ামির শোতে ভেসে যায়। সংস্কার আন্দোলনের পর রুশোর 

শিক্ষাচিস্ত। এমন বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্ট। নিয়ে এল যে একে শুব্ধ করার আর স্থযোগ 

থাকল না। রুশোর প্রচেষ্টাতেই প্রতিষিত হল মনস্তত্বভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতি। 
পরবর্তা অলংখ্য মনস্তত্ববিদ পণ্তিত আজ রুশোর নয়াদর্শের কাছে খণী। 
সে আদর্শ হল; “শিশুকে শিক্ষা দ্দিতে গেলে শিশুর মনটিকে জান! চাই এবং 
তার মনের বিকাশের ম্বাভাবিক ধারাকেই স্থুশিকষক অনুসরণ করবেন। 
এতদিন এই কথাটাই চলছিল-_শিক্ষক শিক্ষাদান করবেন। অনিচ্ছুক শিশুকে 
তাড়ন-পীড়ন করেই শিক্ষার “অযূল্য ধন' শিক্ষক তাকে পাইয়ে দেবেন। 
শিক্ষকের পেটে যদি বিচ্া থাকে, আর হাতে ষদ্দি বেত থাকে, তাহলে ভাল 

ছাত্র তৈরি হয়। তিনি শিক্ষাকে এই প্রাচীন সংস্কারের নিগড় থেকে মুক্তি 
দিলেন।”২ রূপ পেল শিশুকেন্ট্রিক শিক্ষা (01510 ০2130০ €0108.01019) | 

শিশুই প্রতিপ্িত হল সামগ্রিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে । 

রুশোর বিপ্রবাত্মক শিক্ষা-সংস্কারের ভাবধারাকে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর 

করে দিলেন তীর পরব শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্রা। এদের মধ্যে পেস্টালৎসী 

(28251210221), ফোএবেল (70991), হারবাট (78270272) 
পদ্ধতির বিবর্তনে 

শিক্ষাবিদ্দের প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পেস্টালৎসী 
2948. রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাকে বাম্তবধমণ করে তোলেন। 

শিশুর ম্বাভাবিক বিকাশের ওপর প্রতিষ্ঠিত হল তার শিক্ষণ-প্রক্রিয়। । 

1. শিক্ষায় পথিকৎঃ বিভুরগ্রন গুহ--পৃঃ ১২। 

পন্ধতি-_৩ (11) 



৩৪ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

শিক্ষণ-পদ্ধতি নিয়ে মনন্তত্বভিত্তিক আধুনিক গবেষণার দ্বার উদযাটন করেছেন 
পেস্টালৎসী। হারবার্-এর পঞ্চসোপান নীতি পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলিকে 
অনেকখানি বাস্তবধমণ করে তুলল । ফরোএবেল শিক্ষাকে করলেন সমাজভিত্তিক। 

তার কাছে বিষ্ভা্য় হল সমাঙ্জের ক্র সংস্করণ। মন্টেলরী গুরুত্ব আরোপ 

করলেন পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাঁর ওপর | ধীরে ধীরে শিক্ষণ- 

পদ্ধতি আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করল। 
সামগ্রিক শিক্ষারীতির আধুনিকতম ক্বপ দিলেন জন ডিউই (০০%% 

7),2))। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন "শিক্ষায় গণতন্ত্র । গণতন্ত্রের আদর্শে 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্া ও সমাজসভার পরিপূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন । “ঘষে ব্যক্তি 

শিক্ষালাভ করবে সে সামাজিক জীব; সমাজও বহু ব্যক্তির জীবস্ত সমাবেশের 

ফল। শিশুর জীবন থেকে সমাজের দানকে অস্বীকার করলে ষ। থাঁকে তা 
একট। বিষূর্তভাব মাত্র (৪. [1216 ৪১9008০6100), আর সমাজজীবন থেকে 

ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে প্রাণহীন বছর সমষ্টি মাত্র ।-..... 

শিক্ষার গোড়াতে তাই থাকবে শিশুর ক্ষমতা, আগ্রহ ও অভ্যাস সম্বন্ধে 

মনন্তত্বের অতুদৃষ্টি...কিন্ত শিশুর শক্তি, আগ্রহ ও ক্ষমতার তাৎপর্য বোঁধ করতে 
হবে তার সামাজিক পরিবেশের পটতৃমিকায়-.-তখনই ভার্দের সম্পূর্ণতা, 
*আকাজ্জা! ও উদ্যমের সঙ্গে তখনই তাদের সমন্বয় ঘটবে যখন সমাজের প্রয়োজন 

১ কল্যাণের সঙ্গে তার সংযোগ হবে|”: অমাজতত্ব ও মনম্তত্বের সংযোজনায় 

পদ্ধতির শিক্ষণ-পদ্ধতিতে অতীতের ছুটি ধার। যুক্ত হল ; (১) চিন্তা- 
আধুকতমবপ মুলক অংশ (17100738085) এবং (২) কর্মযূলক অংশ 
(0০18 25:01 এখানে আমন, স্মরণ করতে পারি যে স্ুদ্বূর অতীতে 

শিক্ষাক্ষেত্রে এ দুয়ের সমন্বক্স ছিল। পরে এদের মধ্যে বিচ্ছেদ রচিত হয় এবং 

কর্মমূলক অংশটি আনুষ্টানিক ও তত্বগত শিক্ষায় সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়। কিন্ত 
আধুনিক পদ্ধতিতে চিস্তার সঙ্গে যুক্ত হল কর্মের। প্রবতিত হুল খেলার ছলে 
শিক্ষা, প্রকল্প পদ্ধতি, কর্ম সমস্তা-পদ্ধতি প্রভৃতি । শিক্ষা আজ আর ভবিষ্যৎ 

জীবনের প্রস্তুতি নয়, “জীবনই শিক্ষা আর শিক্ষাই হল জীবন” । «এক কথায় 

শিক্ষা বর্তমান জীবন-ক্রিয়ারই অঙ্গ'__“,38080107 0767121016১ 15 ৪ 

[010052550৫6 1151106, 1000 2. 01208801010 0: 00016 11%1186১5, 

1, ০০7 10229) 2 115 1699808০ 02560, 4৯০৮ 17 ৪5 ০0০6৪০ ৮5 এীবিভুরপগ্রন 
গহ-_শিক্ষায় পথিকৃৎ, পৃঃ ১৫০। 



শিক্ষণ-পদ্ধতির বিবর্তন ও পরিণতি ৩৫ 

আধুনিক পদ্ধতি এই জীবন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে একাত্ম। শরীর, যন, পরিবেশ 
ৰা সমাজ এখানে একত্রে ক্রিয়াশীল । 

শিক্ষণ-পদ্ধতির বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত থেকে আমরা নিয়ন্ূপ কয়েকটি 

ধার! লক্ষ্য করতে পারি ঃ 

(১) শিক্ষক-কেন্দ্রিকত৷ থেকে শিশু-কেন্দ্িকতায় বিবর্তন | 
€) বিষয়বস্ত-কেন্দ্রিকত| থেকে জীবন-কেন্দ্রিকতায় বিবর্তন । 

(৩) চিন্তা ও কর্ম থেকে কেবলমাত্র চিন্তা এবং পরিণতিতে পুনরায় চিন্তা 
€ কর্ম-কেন্দ্রিকতায় প্রত্যাবর্তন | 

(৪) যুক্তি ও বক্তৃতা থেকে মনন্ততব ও সমাজ্রভিত্িকতায় বিবর্তন । 

€৫) পাণ্ডিত্য-কেন্দ্রিকতা থেকে এসেছে প্রগতিশীলত। | 

(৬) যেসব ক্ষেত্রে পপ্ডিতীভাব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেনি, অন্তদিকে 

প্রগ্মতিশীলত। পূর্ণমাত্রায় গৃহীত হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে রয়ে গেছে গতান্ুগতিকতা। 

২ পাণ্ডিভ্য5কক্দ্রিকতা ০থ০ক প্রগতিশীলত 1 ঢে:০ 
[১2418509210 0 701:0£16555155 1%1261১0909) £ | 

. একসময় শিক্ষণ-ব্যবস্থা ছিল বিষয়কেন্দ্রিক ও পাণ্ডিত্যভিত্তিক। সে 

ব্যৰস্থায় পদ্ধতির ভিত্তি ছিল ছুটি। প্রথমটি হল বিষয়বস্তর উপরকার পাগ্ডিত্য 

এবং দ্বিতীয়টি হুল শিক্ষার্দানের সঞ্চিত অভিজ্ঞত1। শ্রেণীকক্ষের বাস্তব 

প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষ+ করলে সন্ধান পাওয়1 ষাঁয় তিনটি যূল উপাদান-_যথ।--_ 

পাত্ডিতাভিত্তিকতা (১) পাঠের শুরু, (২) পাঠের শেষ এবং (৩) শেষ ও 

ও তাব বৈশিষ্ট শুরুর মধ্যেকার ঘোগস্ুত্র। পূর্বে এই তিনটি মৌলিক বিষয় 
সামনে রেখে শিক্ষক ম্বায় পগ্িতম্থলভ মনোভাব নিয়ে বিষয় পরিবেশন 

করতেন। পপ্ডিতী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বল! যায়, 0) শিক্ষকদের 

অভিরুচি ও অভিজ্ঞতা ছিল এই পদ্ধতির ভিত্তি। (২) পাঠদানে, শ্রেণীকক্ষ 

শিক্ষার্থীর আনুগত্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ছিল বড় কথা । (৩) বাঞ্চিত 
ফলশ্রুতি অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদান কর] হুত। (৪) পঠন-পাঠন 

রীতি ছিল বৈচিত্রযহীন, একঘেয়ে। প্রয়োজনীয় উচ্চশিক্ষ। প্রাপ্তির পর 

ে কোন ব্যক্তি সহজে শিক্ষক্কত। বৃত্তি গ্রহণ করে কৃতী হতে পারতেন। 

কারণ তার] পাঠ্যাবস্থায় স্ব-স্ব শিক্ষকের পাঠদান লক্ষ্য করে এসেছেন। 



৩৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

তাই তাদের মনে অতীত রীতি-নীতি অক্ধুগ্র রাখার প্রবণতা থাকতো! বেশী। 
পদ্ধতি প্রসঙ্গে নতুন কিছু জানবার, দেখবার ও দেখাবার প্রয়োজন হত ন1। 

সে যুগের শিক্ষ1 ছিল পপ্ডিতর্দের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । শিক্ষাদান 

প্রক্রিয়। ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত হ্বরূপ। তাঁদের কাছে শিক্ষা! কোনমতে 

ছেলেখেলা বা আনন্দ-পরিহাসের বিষয় ছিল না। গুরুগম্ভীর পরিবেশে 

পর্ডিতী আদব-কায়দা, প্রতৃত্বব্যপ্রক রক্তচক্ষু, বেত্রাঘাত ছিল শিক্ষাদান ও 

শৃঙ্খলাবিধানের অঙ্গ। এ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর তূমিক। ছিল নিতীস্ত গৌধ। শিশু- 

কেন্দ্রিক শিক্ষাতত্ব প্রচারের পরও বহুদিন যাঁবৎ পণ্ডিতী পদ্ধতি অক্ষুপ্ 

ছিল। তারপর ধারে ধীরে প্রতৃত্বব্যক প্রভাব কেটে গেল। নতুন ভাবধার। 

শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্দ্বের চিস্তীজগতে স্থাৰ পেল। কিন্ত শিক্ষার বাস্তবক্ষেত্ে 

সে ভাবধারা, সে পদ্ধতি দান। বেঁধে ওঠেনি । অন্্দিকে অতীতের গুরুগম্ভীর 

পাণ্িত্যপূর্ণ শিক্ষণ-পরিবেশের দূপ ব্দল হয়ে গেল। এ অবস্থায় শিক্ষার 
বাস্তব ক্ষেত্রে ষে ব্যবস্থাপন। রয়ে গেল তার মধ্যে একাস্তিকত। ও দায়িত্ববোধের 

নিতান্ত অভাব দেখা দিল। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যক্ছচী অন্থসরণ করেন, 

গতান্থগতিক পরিক্ষা" বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন, বক্তৃতা দেন। শিক্ষার্থীরা 

সি নিক্ষিয় শ্রোতা হয়ে শোনে, অস্পষ্ট ধারণ! নিয়ে গৃহে 
ফেরে, শিক্ষকের নির্দেশ পালন করার কোন চেষ্টা না করে গৃহশিক্ষকের 

সাহাম্যে পরীক্ষ। পাশের জন্য কিছু পাঠ তৈরি করে। ক্রমশঃ মূল পুস্তকের 
সন্ধান আর পাওয়। যায় না । এখন নোট বই, 9885501019১ 1,856 1151)05 

চ16721850015 ইতাদির সখ্যা “বড়ে গেছে । শিক্ষার ব্যবস্থাপনা! আর নেই 

বললেও চলে। এখন সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয়েছে পরীক্ষার দ্রিকে। বিদ্যালয়ের 

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মান, মর্ধাদা, গুরুত্ব এখন নিঃশেধিত প্রায়। আছে শুধু 

বোর্ড বা এরূপ কোন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন পরীক্ষাটুকু। লক্ষ্য .করলে জান! 

যাবে সে পরীক্ষাতেও নাভিশ্বাস উঠেছে । এরূপ দুর্দশার পশ্চাতে রাজনৈতিক, 

অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি ষত কারণই থাকুক, শিক্ষণ-প্রসঙ্গে উত্তৃত 
কারণকে অবহেল। করা যায় না। সেটি হল, পাণগ্ডিত্যকেজ্দিক পদ্ধতির 

(66580810 2160:00) কদর আর নেই। অন্যদিকে আধুনিক 

মনোবিজ্ঞানভিত্তিক, প্রগতিশীল প্রাণবন্ত পদ্ধতি আমাদের চিস্তারাজেয 
প্রভাব বিস্তার করেছে মাত্র। কিন্তু তাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ 



শিক্ষণ-পদ্ধতির বিবর্তন ও পরিণতি ৩৭ 

করতে পারেনি । ফলে, শিক্ষণ-প্রক্রিয়া শুন্য শিক্ষা! বর্তমান বিস্তালয়- 
গুলিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্ত অপেক্ষা করছে। বিদ্যালয়ের 
বাস্তবক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষা সত্যিই গতান্গতিক | এর না আছে লক্ষ্য, ন 

আছে এ্কাস্তিকঙ| ও দায়িত্ববোধক প্রেরণা । এ শিক্ষা একেবারে বন্ধ] । 

বন্ধ্যাত্বের কারণগুলি নিল্সরূপ £ 

প্রথমতঃ, গতানুগতিক শিক্ষণ-পদ্ধতি জীবন ও সমাজের মে সম্পর্কহীন। 

তাই শিক্ষান্তে এ শিক্ষা মমাঁজজীবনের কোন কাজে আমে না। ছিতীয়তঃ, 
শিক্ষামহ গতানুগতিক পদ্ধতি সংকীর্ণ। ফলে এ-শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক 

ব্যক্তি-বিকাশের পরিপম্থী। বিজ্দশী শাসকদের অধস্তন কর্মচারী তৈরির কাজে 

এ শিক্ষাকে ব্যবহার কর] হত। স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজ ও রাষ্্রজীবনে এ শিক্ষ। 

নিতান্ত অকেজো। তৃতীয়তঃ, এ পদ্ধতি যান্ত্রিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহের 
 অহ্থকূল। স্বাধীন চিন্তা ও কর্মপ্রেরণ উদ্রেক করতে এ পদ্ধতি অক্ষম। 

চতুর্ঘত£ আজ দিন বদলের পাল! শুরু হয়েছে। জীবনের নতুন মূল্যবোধ সি 
হুতে চলেছে । গতাম্গগতিক পদ্ধতি আধুনিক পরিবর্তন ও প্রগতিকে আংশিক 

উপায়েও গ্রহণ করতে পারে না। পঞ্চমতঃ, আধুনিক যুগে বিদ্যালয় ও 
শিক্ষার্থীর সংখ্য। বৃদ্ধি পেয়ে সমস্তাসস্কুল জটিলত। স্থ্টি করেছে। গতান্থগতিক 

পদ্ধতি এ সমস্যার মাধান করতে পারে না। অবশেষে বল। যায় লক্ষ্যবিহীন, 
দায়িত্ব ও আস্তরিকতাশূন্ত পাঠদান-পদ্ধতি পরীক্ষাকেন্দ্রিক হওয়ায় শিক্ষা-জগতে 
অচলাবস্থার স্থষ্টি হয়েছে। 

এখন যুগ “পরিবতিত হচ্ছে*_-একথা আর বলা বা চিন্ত। কর উচিত নয়। 
কারণ, এর মধ্যে আছে পিছু টান ও সামনে এগিক্সে চলার কিঞ্চিৎ অনিচ্ছ।। 

এখন বলতে হবে যুগ বদলে গেছে, পাল ব্দলের পাল শেষ হয়েছে । ন্ুতরাং 

শিক্ষায় গতানুগতিক শিক্ষণ-পদ্ধতির অস্তো্িক্রিয় সমাপ্ত। আধুনিক বিজ্ঞান- 

সম্মত, প্রাণবস্ত প্রগতিশীল যে শিক্ষণ-পদ্ধতি এতর্দিন ট্রেনিং কলেজকে কেন্দ্র 

করে চিন্তা'জগতে আসন প্রতিষ্ঠা করেছে তাকে এবার এবং এখনই বাণ্ত- 

বাঁরিত করতে হবে। শিক্ষণ-পদ্ধতির রাজত্বে হুষট শৃন্ততাকে পূর্ণ করতে হবে। 

পদ্ধতিতত্বের বিবর্তনের ধার! বিল্লেবণ করলে আমরা শেষ পর্যস্ত ষে 
সত্যে উপনীত হতে পারি তাহলঃ আধুনিক গতিশীল পদ্ধতির ভিত্তি হল 
বুক্তিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। যুক্তিবিজ্ঞানে শিক্ষকের নিজন্ব শিক্ষিত মনের 



৩৮ শিক্ষন-প্রসঙ্গ পদ্ধতি ও পরিবেশ 

যুক্তি বিদ্যমান ; আর মনোবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধমান মনের বিজ্ঞান প্রাধান্ছ 

লাভ করে। শিক্ষার্থীকে শেখাবার জন্য যখন শিক্ষকের যুক্তি শিশু-মনকে কেক 
করে প্রসারিত হয় তখনই উদ্ভূত হয় আধুনিক প্রগতিশীল সার্থক পদ্ধতি। 
যুক্তিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান কিভাবে আধুনিক পদ্ধতির উদ্ভাবনে সাহায্য করল 

এবং উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক কি তা আলোচনা করা অত্যাবশ্যক | 

৩1 যুভিিবিজ্ঞান ও মচনাবিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া 

(1.0£1081 ৪170 09501,019£108] 80010801029) £ 

রুশোর পূর্বে শিক্ষকের গুরুগভীর হুমকি, বেত্রাথাত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি- 
অভিরূুচি ও মেজাজের ওপর শিক্ষণ-ক্রিয়! পরিচালিত হত। বিষয়বন্তর 

ভার-বোঝ। শিশুর ওপর চাপিয়ে দেওয়াই ছিল তখনকার রীতি । এ শিক্ষায় 

ইতিহাসগত শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছ।, কুচি-অভিরুচি, মানসিক ও শারীরিক 

ভুমিকা সামর্যের কোন ভূমিক। ছিল না। শিক্ষকের ধারণায় 
শিশু ছিল বয়স্ক মানুষের ক্ষু্রতর সংস্করণ। বয়স্কদের মতো কি কি কর্তব্য 

পালন করতে হবে, কি কি বিষয়ে অভ্যত্ত হতে হবে-_-এটাই ছিল শিক্ষকের 

যু বিবেচ্য বিষয়। ভবিষ্যতের নাগরিক ও সমাজের সভ্য হিসেবে শিশুকে 
* অল্প সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি বিশ্বের প্রয়োজনীয় জ্ঞান-ভাগ্ডারের অনেক কিছু 

ন্দানাবার.জন্তে শিক্ষক পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। হ্বাধীনভাবে শিক্ষার্থর তরফ 
থেকে করণীয় কিছু ছিল না। এককথায় এ শিক্ষায় শিক্ষক ও বিষয়বস্তর স্থান 

ছিল মৃখ্য আর শিক্ষার্থীর স্থান ছিল গৌণ | 
উক্ত শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার গম্পণ? সম্যক ধারণা লাভের জন্তে একটা দৃষ্টান্ত 

দেওয়া যেতে পারে। “শিক্ষক রামকে ইতিহাস শেখাচ্ছেন”_এই বাক্যে 
'শেখাচ্ছেন' ক্রিয়াটির ছুটি কর্ম, যথা_-রাম ও ইতিহাস | ব্যাকরণের মতে 
ইতিহাস" মৃখ্য কর্ম এবং, 'রাম' গৌণকর্ম। “শেখাচ্ছেন, ক্রিয়ার ছুটি কর্মের 
ভূমিকা পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যে “ইতিহাস” বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত। 'রাম” 
টান এখানে গৌণ অর্থাৎ অবহ্েলিত। যে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় 
ব্ষয়বস্তর তৃমিকা গুরুত্বপূর্ণ ব। মৃখ্য তাকে যুক্তিভিত্তিক প্রক্রিয়! (:০8108) 
8]2:02013) বলা হয়। এ প্রক্রিয়ার ভিত্তি হল যুক্তিবিজ্ঞান। আর শিক্ষার্থীর 

%$1009:0801 শব্দটি বাংলা প্রতিশবরূপে প্রক্রিয়]” কোথাও বা প্রণালী" শব্ধ রূপে ব্যায় 
করা হল। 
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প্রতিক্রিয়া, মানসিকতা, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ ও গ্রবণতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ষে 

পদ্ধতি অবলম্বন কর] হয় তাঁকে বল! হয় মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়৷ (85017019121 

81:0801) | এই প্রণালীর ভিত্তি হইল মনোবিজ্ঞান। 

(১) যুক্তিিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া (7.081081 800:0901) ৫ যুক্তি- 

নির্ভর প্রক্রিয়া হল শিক্ষককেন্দ্রিক ও বিষয়ভিত্তিক । এই পদ্ধতিতে শিক্ষক 
বিষয়বস্তর ওপর গুরুত্ব দিয়ে যুক্তিবিজ্ঞানের ধারায় পাঠদান করেন। ৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ ধর] যাক-_-ইউক্লিড-এর জ্যামিতি শেখানো হবে সপ্তম শ্রেণীতে। 
ইউক্লিড নিজে বহু পরীক্ষা করে জ্যাযিতিক সত্যগুলিকে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে 
ত্র বিন্তাস করেছেন । শিক্ষকনিজে বয়স্ক, তাই তাঁর চিন্তাধার1ও যুক্তির দ্বারা 

ুকিনির্ভর পদ্ধতি. হ্সংহত। তিনি তার বয়স্ক চিন্তার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
বয়স্ক চিন্তার ধা তল, বিন্ুঃ রেখা, কোণ, ক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয়ের সংজ্ঞা 
গিরি থেকে শুরু করে ক্রমশঃ কঠিন বিষয় শিক্ষারথাদের শেখান। 

পূর্ব পাঠ ও কার্ধকারণের যুক্তিতে তিনি সম্পাগ্ঘ, উপপাদ্য বিষয়গুলি একটা! 
নিদিই নিয়মে শেখাতে পারেন । বিষয়বস্তর বিচার এরূপ যুক্িবিজ্ঞানের ধারায় 
অগ্রদর হওয়ার পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কতটুকু 
আনন্দ সহকারে বিষয়বস্ত অন্ধাবন করে জ্ঞানার্জন করতে পারল-_সে বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায় । কারণ, জ্যামিতিক সত্য আবিষ্কারে ইউক্লিভ ছিলেন 
আবিষ্ষারক, গবেষক । ইউক্লিডের শ্রমলবধ সত্যকে শিক্ষার্থী বিন৷ চিন্তায়, 

বিনাশ্রমে শিক্ষকের নির্দেশে বাধ্য হয়ে মনে রাখার চেষ্টা করে চলেছে। চেষ্টা 

তাকে করতে হুবে, কারণ, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্ঘ্যের কোন স্থান 

এখানে নেই। সপ্রমশ্রেণী ব। বিষ্ভালয়ের নিক্নমানের শিক্ষার্থার। জ্ঞানলাভের 

পথে প্রথম অগ্রসর হচ্ছে । তাদের বুদ্ধি অপন্িপক, যুক্তি অপরিণত। পরিণত 

বয়স্কর। যেভাবে তাদের তীক্ষবুদ্ধির ছার! যুক্তিভিত্তিক বিষয় অনুধাবন করতে 
পারেন, শিশুমন সেভাবে একই সত্য ও বিঘূর্ত বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারে 

না। তাই যুক্তিনির্ভর-প্রক্রিয়৷ পরিণতরদদের উপযোগী; শিশু বা অপরিণত 

বালক-বালিকার জন্ত এ-পদ্ধতি মোটেই কার্যকর নয়। 

রুশোর পর থেকে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্দের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হুল শিশুর 

দিকে । শিশু কি চাঁয়, শিশু কি পারে__শিশুর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, 

আগ্রহ, গ্রবণতা, সামর্থ ইত্যাদি ক্রমে শিক্ষাগ্রসন্গে প্রাধান্ত প্েল। তাই 
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আধুনিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়ার সময় আরে শিশুকে মুখস্থ 

করতে পীড়াগীড়ি কর] হয় না| শ্রিশুকে আবিষ্কারকের ভূমিক৷ গ্রহণ করতে 

দেওয়। হয়। তার হাতে দেওয়। হয় জ্যামিতি শেখার সহায়ক উপকরণ। 

উপকরণগুলিকে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, অঙ্কন, পার্থক্য, সামপ্রস্ত নিরূপণ 

রনির করে তাকে সত্যের সন্ধান করতে বলা হয় অথব। বিষয়ের 

দিকে যুক্তিভিত্তিক  সত্যত। সম্পর্কে প্রমাণ করতে বল! হয়। শিক্ষার্থীকে স্বীয় 

রি সাধ্য, সামর্থ্য অন্থসারে সক্রিয় হয়ে বারে বারে ভূল ও 

প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এসবের মাধ্যমে শিক্ষার্ুর মনে ক্রমশঃ 

যুক্তিধর্মী গুণের বিকাশ হতে থাকে । ্থীয় প্রচেষ্টায় ও যুক্তিতে ত্রমশঃ সে 
শিক্ষালাভে অগ্রনর হয়। শিক্ষার্থীর এই প্রচেষ্টায় শিক্ষক মাত্র তার সহায়কের 

তৃমিকা পালন করেন। বস্ততঃ, যুক্তিভিত্তিক ধারার এটাই হল সার কথা। 
পরিণত চিস্তা থেকে উদ্ভুত যুক্তির ওপর গুরুত্ব ন৷ দিয়ে শিক্ষার্থীর 
ক্রমবিকাখমান বুদ্ধি ও যুক্তির ওপর প্রাধান্য দেওয়াই হল আধুনিক যৃক্তিভিত্তিক 
প্রক্রিয়ার মর্মবাণী। 

(২) ধৌক্রিক প্রক্রিয়ার দুটি বিশেষ ধারা (০ 10750006 
90:58105 ০0 [,0108]1 27901:0801১) 8 যৌক্তিক বা তর্কশাস্ত্রপম্মত ধারায় 

শিক্ষাদানের ছুটি ধার! বিছ্যমান-_যথা, আরোহী (170800%6) ও অবরোহ্থী 
(6000052) প্রক্রিয়া । তর্কশান্ত্রে বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে 

পৌছানোকেই স্না হয় আরোহ ([9040610) এবং নাধারণ সত্য থেকে 

বিশেষ সত্যে পৌছা। "নাকে বল] ভয় অবরোহ (796006192)। অবরোহী ও 

আরোহী প্রক্রিয়ার মূল প্রতিপাদ্য বিষষ্জ হল ধখাক্রমে সাধারণ থেকে বিশেষ 
আবোহ ও অবরোহ. (চ০0 £616181 €0 021100181) এবং বিশেষ থেকে 

প্রক্রিয়া সাধারণে (10100 08100012100 £2106181) যাঁওয়। | 

আরোহী প্রণালীতে প্রথমে সংগৃহীত কতকগুলি দৃষ্টাস্তকে ভাল করে পরীক্ষা 
কর] হয়; পরে যুক্তির সাহাধ্যে কোন মিদ্ধান্তে উপনীত হওয়] বা! পুত্র গঠন 
করা যায়। পক্ষান্তরে অবরোহী প্রণালীতে প্রথমে সাধারণ শ্থত্র্টিকে তুলে 
ধর! হয়। পরে সেই সৃত্রের সত্যত। প্রমাণের জন্ত বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্বেক্ষণ- 

কর্ম পরিচালন! কর! হয় এবং নানা দৃষ্টান্ত নহযোগে এ হুত্রের সত্যতা ঘাচাই 
করা হয়। 
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অতি সাধারণ দৃষ্টাস্ত থেকে উক্ত ছুটি প্রণালী সম্পর্কে অবহিভ হতে পারি। 
যেমন, রামের মৃত্যু হয়েছে, রহিমের মৃত্যু হয়েছে, হরির মৃত্যু হয়েছে, টির 
মৃত্যু হয়েছে । তাহলে সকলেরই মৃত্যু হয়। সৃতরাঁং “দকল মানুষ মরণশীল'--. 

এ সিদ্ধান্ত কর! ঘেতে পারে। এভাবে বিশেষ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করাকে তর্কশান্থে আরোহী প্রক্রিয়]! বল! হয়; আবার অনেক ক্ষেত্রে গ্রথমেই 
আমর] সত্য (7080), তত্ব (71190:5) বা সিদ্ধান্তটিকে (00001851070) 

প্রকাশ করতে পারি। যেমন, "সকল মানুষ মরণশীল | 
পুবৌক্ত ছুটি 
প্রক্ষিযার চলতি রহিম একজন মানুষ, সুতরাং রহিম মর্ণশীল। এভাবে 

১৮ স্তর অনুসারে সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সত্যে 
পৌছানোকে বল! হয় অবরোহী প্রক্রিয়]। 

শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পাঠ্যবিষয় থেকে একসপ দৃষ্ীস্ত রাখা যায়। ধরা যাক, 

শ্রেণীকক্ষে শেখানে! হবে “বিশেষ্য পদ প্রকরণ । এক্ষেত্রে শিক্ষক কৌশলে 

শ্রেণীকক্ষে দৃষ্টিগ্রাহ কিকি সামগ্রী এবং ব্যক্তি আছে তা! জিজ্ঞাসা করতে 
পারেন। শিক্ষার্থীর! উত্তর দেবে-__টেবিল, চেয়ার, ব্লযাকবোর্ড, বালক-বালিকা', 

পঠ্যবিষয ও. ' বেয়ার! প্রভৃতি । এবার শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত 
আবোহী প্রক্রিয়া করতে পারেন যে কোন কিছুর নাম বুঝালে বিশেষ্ত পদ হয়। 
এটাই হবে বিশেগ্ত পর্দের সংজ্ঞা । এবার শিক্ষক কৌশলে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর্দের 
নিকট থেকে পাওয়। সামগ্রী বা ব্যক্তির নামগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করতে পারেন। 

বিশেষ বিশেষ যুক্তির ওপর নির্ভর করে নিশ্চয়ই শ্রেণীবিভাগ কর] হবে। নাম- 
গুলির কোনটি ব্যক্তি সম্পকিত, কোনটিইবা বস্ত সম্পকিত নামের তালিকাভুক্ত 

হবে। যে যে যুক্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা হল সেই যুক্তিই হবে শ্রেণীর নাম। 
যেমন, যার দ্বার! কোন এক ব্যক্তির নাম বুঝায় তাকে ব্যক্তিবাঁচক বিশেন্ত বলা 
হয়, দৃষ্টান্ত-_রাম, শ্তাম, যহ ইত্যাদি। এভাবে প্রতিটি বিশেষ্য পদের সাধারণী- 
করণ ব1 সংজ্ঞ-প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে । একে বল! হয় আরোহী পদ্ধতি । এই 
পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর! বুছি ও চিন্ত। গ্রয়োগের দিক থেকে অনেকখানি সব্রিয়। 

আবার অবরোহী-প্রক্রিয়া প্রয়োগে প্রথমেই শিক্ষার্থাদের জানিয়ে দেওয়া 

হল বিশেষ্য পদ কাকে বলে। দ্বিতীয় স্তরে জানানে। হল বিশেষ্য পদকে কয়টি 
ও কি কি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রতিটি শ্রেণীর লংজ। দেওয়ার পর দৃষ্াস্ত 

সহযোগে বিষয়টিকে সম্পষ্ট করা যায়। এইভাবে শিক্ষক যৌক্তিক বা তর্কশান্ব- 
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সম্মত উপায়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে পারেন । এখানে শিক্ষার্থীর চিন্তা 
করার বিশেষ কিছু থাকে না। শিক্ষার এখানে নিক্রিয় শ্রোত। মাত্র । অন্যের 

যুক্তিপূর্ণ ব্ষিয়গুলি সে শ্বধু শোনে ও মনে রাখার চেষ্টা করে। নিজ প্রচেষ্টা 
প্রয়োগের স্বযোগ এখানে নেই বললেও চলে । 

জ্যামিতি শান্ব থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়। যাক। ধরা যাক শিক্ষার্থী 
ব্রিভূজ অঙ্কন ও বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে জানে । এটি তার পূর্ব অভিজ্ঞতা । 
শেণীকক্ষে প্রথমে কয়েকটি ত্রিভুজ অঙ্কন করে বাহুর দর্ঘ্য পরিমাপ করতে বলা 

হল। দ্বিতীয় বারে বাহুর (দর্ঘ্-পরিমাণ(পূর্ব-নিদিই্) দিয়ে ভ্রিতুজ অন্কন করতে 

বলা হল। কৌশলে শিক্ষার্ধাদ্দের কর্মের ফল হিসেবে তাদেরকেই দেখানো হল 

প্রতিটি ক্ষেত্রে ছটি বাহুর দেখ্ের যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর | এরপর 

শিক্ষার্থীদের বল! হল, এমন একটা ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার ছুটি বাহুর সমষ্টি 

তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ছোট | শিক্ষার্থারা বার বার চেষ্টা করেও তেমন 

অন্য একটি দৃষ্টান্ত. ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব করে তুলতে পাঁরল না। তখন বিশেষ 
( আরোহী প্রক্রিযা) সত্য 086) বা তত্বটিকে (860:5) প্রকাশ কর। হল। 

যে কোন 'ত্রিতুজের ছু-বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাছু থেকে বৃহত্তর'। এভাবে 

শিক্ষার্থীদের সক্রিয় প্রচেষ্টার স্থমোগ দিয়ে দৃষ্টাস্তের ষাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ্ কর! 
' বা সিদ্ধান্তে পৌছানোকে আরোহী প্রক্রিয়। বল! হয়।: 

৬বরোহী প্রক্রিয়ার সাধারণ সত্যটিকে প্রকাশ করে পরে বিশেষ সত্যে 

পৌছানে। শয়। এখানে যুক্তিবিজ্ঞান অনুসারে হিভূজ অঙ্কন ও গ্রমাণাদির দ্বার! 
পুনরায় সাধারণ সত্যে পৌছাতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থার সক্রিয় প্রচেষ্টার, 
বিশেষ সথযোগ থাকে না। 

আপাতদুিতে আরোহী ও অবরোহী প্রক্রিয়ার মধো বিরোধ লক্ষ্য কর! 

যায়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখ! যায় যে এর কোন একটি প্রক্রিয়া দ্বার! 

চুড়াস্ত সত্য আবিষ্কার করা যায় না। পাঁচটি ত্রিভুজের বাহুর মাপ নিয়ে ষে 

সত্যটুকু জানা গেল শতখানেক ত্রিভুজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে সে সত্যের 
ব্যতিক্রম ঘটবে কিনা--সন্দেহ থেকে যায়। এই সন্দেহ প্রকট হয়ে ওঠে 

]. প্রসঙ্গত উল্লেথ্য--7006 10000155 1520109. 19 06 06৪ 16180 0£ নুা5115176 
০1011016700 0101015 £00 00600521565, 000 61165 00150 108 2)10760 8170. 2100127956৭. 
০০৪0 006 0102 0105655 00010056169,--:245 017. 25217 
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সেনব পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে যেসব পাঠ্যবিষয় মানুষ ও তান সমাজের সঙ্গে 
বিশেষভাবে অন্বিত; যেমন, ইতিহাস, সমাজবিছ্যা, 

উভয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত 
সত্যে উপনীত হতে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, মানবিক তৃগৌল প্রন্ৃতি। তাই 
সাহায্য করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে আরোহ ও অবরোহ উভক্ 
প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিলঙ্গত। সাধারণ থেকে বিশেষ এবং বিশেষ 
থেকে সাধারণ উভয় প্রক্রিয়। চূড়াস্ত সত্যে উপনীত হুতে সাহাধ্য করে। 
আরোহী ও অবরোহী প্রক্রিয়াকে পৃথক পৃথক সম্পর্কহীন বিবেচনা কর! 
মোটেই উচিত নয়। শিক্ষণ-পদ্ধতি হিসেবে একই পাঠে উভয়ের যুগপৎ 

ব্যবহার বিশেষ ফলগ্রশ্থ 7; ই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ জন মার্শাল প্রদত 

উপমাটি প্রণিধানযোগ্য | চলতে গেলে বাম ও ডান পা ছুটির কোনটিকে 

বাদ দেওয়া যায় না) তেমনি শিক্ষার গতিশীলতার জন্ত আরোহ ও 

অবরোহের যুগপৎ প্রয়োগ বিশেষ ফল গ্রক্ু ।4 

অরোহ ও অবরোহ প্রক্রিয়া অথব] এক কথায় তর্কশাস্ত্সম্মত যৌক্তিক 

পদ্ধতি মূলতঃ উন্নত মানসিক প্ররক্রিয়াপ্রক্থত | শিক্ষার্থীরা যতদ্দিন বিচার- 
বুদ্ধি বিকাশের বয়সে (৫১৪০ ০৫ [5৪1158007) উপনীত না হচ্ছে ততদিন 
যৌক্তিক পদ্ধতি ভাদের কাছে মোটেই ফলপ্রসূ নয়। কারণ, 
প্রথমতঃ, শিক্ষার বিষয়বস্তর জটিল ও ব্যাপক পরিধির জন্তে আমর! সাহিত্য, 
ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ভাগ করি; আবার এই পুস্তকার্দিকেও 

টাযরানা গল্প, উপন্তাস, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদিতে শ্রেণীবিভাগ 

পদ্ধতি শিশুমনেব করি। এরূপ শ্রেণীবিভাগ বয়স্ক মনের বুদ্ধি-বিচার ও 
৪০ যুক্তিসম্মত) কিন্তু এগুলি শিশুমনের বোধগম্য নাও হতে 

পারে। দ্বিতীয়তঃ, যৌক্তিক প্রক্রিয়া কতকগুলি অনুক্রম (0:01), ধাপ 
(905) এবং যৌলিক নীতি (ঘর 015091067009] 01175010165) অনুসরণ করার 

প্রয়োজন হয়। শিশুমন এগুলিকে অনুধাবন ও অনগসরণ করার সামর্থ্য অর্জন 

করে না। তৃতীয়তঃ, তর্কশান্ত্সন্মত উপায়ে পুম্তকাদি ও বিষয়বস্র শ্রেণী 
বিভাজন সামগ্রিক ও অখণ্ড জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত 

করে। কিন্তু অপরিণত মানসিক সুরে এধরনের কোন শ্রেণীবিভাগ নেই $ 
পপ পপ পপ 

7,006 00102010165 0:15801010£--0558775, 5,256. 

2. শিক্ষণ-প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান--হালদ্বার, পৃঃ ১২৩। 



৪৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

তাই এরপ শ্রেণীবিভাজন মনোবিজ্ঞানসম্মত নয় । শিশু-মনজ্ঞত্বের বিচারে, যে 

শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিশুমনের শ্বাভাবিক গতিকে অনুসরণ করে না সেখানে 

শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হতে বাঁধ্য।£ অতএব শিক্ষার্থীর মানপিক স্তরে বিচার- 

বৃদ্ধি বিকাশের (সাধারণত আট-দশ বছর বয়সের ) পূর্বে যৌক্তিক ধার! 
প্রয়োগ করা বাঞুনীয় নয়। অপরিণত শিক্ষার্থীদের জন্য মনোবিজ্ঞানসম্মত 

প্রক্রিয়। বিশেষ ফলপ্রন্থ। 

(৩) মনোবিজ্ঞ।নভিত্তিক প্রত্রিয়! (655০01981081 ৪00:08000) £ 
শিশুমনের বৃদ্ধি (ঞ10%0) ও বিকাশের (06৮০1019610) ওপর ভিত্তি 

করে মনন্তত্বতিত্তিক প্রক্রিয়। প্রতিষ্ঠিত। রুশে৷ কর্তৃক শিশ্বকেন্দ্রিক শিক্ষাতত্ব 

প্রকাশের পর ছুনিয়ার শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে প্রতিষ্িত হয়েছে শিশু । শিশুর 

দেহ-মন বয়:বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে বিকশিত ও বধিত হয়। সে পূর্ণ বিকাশ- 

প্রাপ্ত হয় বয়ঃসদ্ধিক্ষণের পর। গ্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর। যায় 
শিশুমনের বৈশিষ্ট্য 
মনোবিজ্ঞানভিত্তিক যে, মাঁনবশিশুর মন্তিষ্ের কোষগুলির পূর্ণত] প্রাথির জন্ত 

শিক্ষণ-প্রক্রিয়াৰ ভিত্তি প্রায় ২৩ বছর প্রয়োজন হয়। তাই শিশুকে কখনও প্রাপ্ত 
বয়ক্কের স্তরে রেখে বিচার করা চলে না। শিশুর দেহ-মনের বিকাশের ক্রম 

অঙ্ুসারে শিক্ষাীন করার প্রণালীকে বল! হয় মনস্তাত্বিক ব৷ মনোবিজ্ঞানভিত্তিক 
প্রক্রিয়া । শিক্ষার্থীর মন যখন যুক্তিগ্রহণ করতে পারবে তখনই যুক্তিভিত্তিক 
্র্রিয়। প্রয়োগ করা চলে । তার পূর্বাবধি মনোবিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া বিশেষ 
ফলপ্রস্থ। 

প্রসঙ্গতঃ, শিশুমনের বিবর্তন-ক্রমকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। 

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুমন [তিমবী স্তরে পরিণতি লাভ করে, যথা 
(১) বিস্ময়ের বয়স (8০ ০£ ০061), (২) উপযোগ বোধগম্যের বয়স (2০ 

রর 0£ 015061508130106 0011165) এবং ৩) যুক্তি-বিচারের 

বিন্যাস ও শিক্ষণ বয়ল (4866 01 790101911280100) | গ্রথম ভরে শিশু- 

রিনিতা মন বি্ময়ে ভরপুর থাকে। বিশ্বের সব কিছু ভার কাছে 
বিস্ময়ের বন্ত। এটা কি, ওট। কি-_ইত্যাদ্ি বিষয় সে কেবল বুঝতে চায়, 

জানতে চায়। দ্বিতীয় স্তরে 'কেন__এর বিচার শিশুর কাছে বড় হয়ে দেখ! 
দেয়। কেন লিখবো, কেন পড়বো, কেন যাবো--ইত্যার্দি প্রশ্থের উত্তর লে. 

1. শিক্ষাতত্ব-_খতেন্দ্রকুমার রায়, পৃঃ ১৪০। 



শিক্ষণ-পদ্ধতির বিবর্তন ও পরিণতি ৪৫ 

খোৌন্গে। এই স্তরের প্রথম দিকে বিস্ময়ের ভাব কিছু থাকে, শেষ দিকে শিশু 

বিন্ময়টিকে প্রায় সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠে। তৃতীয় স্তরে শিশুরমন বিচার-বুদ্ধি 
প্রয়োগ করতে চায় | কোন কিছুকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে সে চায় না। 

তাই শিশুমন খন প্রথমোক্ত দুটি স্তরে অবস্থান করে তখন মনস্তাত্বিক পদ্ধতি 

প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয় । তৃতীয় স্তরে মনস্তাত্বিক ও যুক্তিভিতিক প্রক্রিয়াছয়ের 
যুগপৎ প্রয়োগ প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষপ-প্রক্রিয়ারূপে অভিব্যক্ত। 

মনন্তাত্বিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়! প্রসঙ্গে নিল্পোক্ত বিশেষ বিষয়গুলি স্মরণ 
কর যেতে পারে 2 

(ক) মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া শিশুমনের প্রবণত। বুদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে 
সম্পকিত। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইন্দ্রিয়গত অবস্থা থেকেই শিশুমন 
প্রত্যয়ধ্মী বা! যুক্তিশীল হয়ে ওঠে । ন্দ্রিয়ান্থশীলন ও মূর্ত চিন্তার (0000:609 
021:515108) মাধ্যমে সে বিষূর্ত চিন্তায় (859০6 0310101)8) অভ্যস্ত হয়। 

(খ), তাই একে শিশুমনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, প্রবণতা ও 
সামর্থেরয ওপর ভিত্তি করে প্রয়োগ করতে হয়। "গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুকে 
বিমূর্ত চিন্তার অধিকারী যুক্তিশীল মানব বলে বিবেচনা করা হত। আধুনিক 
শিক্ষায় শিশুকে শিশু বলেই গণ্য কর। হয়-_|, তাই আধুনিক মনোবিজ্ঞান- 
সম্মত পদ্ধতি শিশুমনের শ্বাভাবিক গতি ও প্রবণতাঁকে অঙ্থসরণ করে। 

(গ) খেলা, কর্মকেন্্রিকতা, সক্রিয়তাই হল এ-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য । আধুনিক 
শিক্ষাতত্বে শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ, তিনি শিশুর শিক্ষালাভের সহায়ক মাত্র। 
শিশু নিজেই এ শিক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। শিশুকে ইন্দ্রিয়ান্ুশীলন 
ও নান। কর্ম প্রচেষ্টার মাধামে সক্রিয় করে তোলাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। 
'তাই আধুনিক শিক্ষায় খেলাভিত্তিক শিক্ষা, কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা, প্রত্যক্ষ 
উপকরণের মহযোগিতাক্ন শিক্ষ। প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। 

(ঘ) মনস্তাত্বিক পদ্ধতি শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্তর । অপরিণত 

শিশুমন অযূর্ত ধারণা বা নীতিগত কথ সহজে অন্থধাবন করতে পারে না। 
দেশপ্রেম, ভগবত্ভক্তি, অধ্যবসায়, আঙ্কগত্য--ইত্যাদি অযূর্ত ধারণা শিশুর 
কাছে মৃল্যহীন। দ্বিতীয়তঃ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে আছে পুরাতন 
অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা ও নতুন তথা সংগ্রহ। মনস্তাত্বিক পদ্ধতি হুল 

পুরাতনের পথ ধরে নতুনের দিকে অগ্রগ্পমন। . তাই এই পদ্ধতিতে মূর্ত থেকে, 
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বিষৃর্ত (0:07০:66০ 6০ ৪50:৪০0, জানা থেকে অজানা (000জা। ০ 

₹1010)0522), সহজ থেকে জটিল (310916 0০ ০002016%) ইত্যাদি যুলনীতি- 

গুলি (1251105) গৃহীত । 

(ও) শিক্ষার্থীর মানিসিক স্তর বিচারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিস্তালয়ভ্তরের 
শ্রিক্ষণে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক বা মনম্তাত্বিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেওয়। 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়। 

(৪) যুক্তিভিত্তিক ও মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়ার জম্পর্ক (06190107 
02৮22110108] 2100 7595 ০1১010£1021 89710980169) 2 যুক্তিভিত্তিক 

প্রক্রিয়া এবং মনম্তত্বভিত্তিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সম্পর্কে রয়েছে তাকে উপলব্ধি 

কর! শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তবাা। অন্তথায়র উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন ও গ্রয়োগ 

সম্পর্কে তার মনে ছিধার স্যগ্টি হতে পারে। 

গ্রথমতঃ, সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। 
(ক) শিক্ষাদানের সময় পাঠ্যবিষয়বস্তকে যদ্দি তর্কশান্ত্রের নিয়মানুষায়ী বিস্তত্ত 

সঙ্াব দৃষ্টিকোণ করি ও শ্রেণীবিভাগ করি তবে সে শিক্ষাদদান-পদ্ধতিকে 

থেকে পার্থক্য  যুক্তিভিত্বিক বা তর্কশাস্্রম্মত পদ্ধতি বলা হয়। 
() পক্ষান্তরে শিশুমনের আগ্রহ, প্রবণতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও সামর্থযকে প্রাধান্ত 

দিয়ে যে শিক্ষণ-পদ্ধতি অন্নরণ করি তাকে বলা হয় মনস্তাত্বিক ৰাঁ মনো- 

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি | 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাবিদ রুশে। কর্তৃক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষতত্ব ঘোষণার পর 

প্রাতহাদিককাল শিক্ষক ও শিশ্ষ'ন্দ্রি। মনস্তাত্বিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব 

বিচারে পার্থক্য আবোপ করেন। তার পূর্বে যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতির ভূমিক। 
ছিল গুরুত্বপূর্ণ | তাই সাধাবণভাবে বল! হয় যুক্তিভিক্তিক পদ্ধতি গ্রাচীন 

শিক্ষাধাবার সঙ্গে এবং মনন্তাঁত্বিক পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 

তৃতীয়তঃ, যুক্তিভিক্তিক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তর ওপর এবং মনস্তাত্বিক 
পদ্ধতিতে শিশুমনের ওপর প্রধান্ত দেয়! হয়। যৌক্তিক পদ্ধতিতে আমর 
রর পাঠ্যতালিকার শ্রেণীবিভাগ করি এবং পাঠাবিষন্ববস্তকেও 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন যুক্তিলঙ্গত অন্ুক্রমে বিনস্ত করি । এই পদ্ধতিতে 
রিতা মূলতঃ লক্ষ্য কর! হয় পাঠ্যবন্ঘ তর্কশাস্ত্রলন্মত উপায়ে 
সাজানে! হল কিনা এবং যুকতিপূর্ণ উপায়ে শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশন কর! হচ্ছে 
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কিন1। পক্ষান্তরে মনস্তাত্বিক' পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-গ্রবণতা, সামর্থ্য, 

আগ্রহ, গ্রহণ-ক্ষমত, ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করাহয়। বিষয়বস্তর 
বিন্যাস ও পরিবেশন যুক্তিপূর্ণ হোক আর ন! হোক শিক্ষার্থী তার মানদিকতা৷ 
অনুনারে শিক্ষালাভ করছে কিনা_-এটাই হল লক্ষণীয় বিষয়। 

চতুর্থতঃ, ফুক্ভিধর্মশী পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রভৃত্বভিত্তিকত| বেশী। এখানে 
শিক্ষক শ্বীয় বয়স্কমনের বুদ্ধি-বিবেচন। ঘ্বার। নিয়ন্ত্রিত হন। বক্তৃতার মাধ্যমে 

তিনি যুক্তিসঙ্গত উপায়ে বিষয় পরিবেশন করেন । তাই স্বভাবতই এ পদ্ধতি 
বক্তৃতার মাধ্যমে বিষৃর্ত ধারণা-নির্ভর হয়ে প্রতিভাত হয়। পক্ষান্তরে, মনস্তাত্বিক 

পদ্ধতিতে শিশুমনের ম্বাভাবিকতা* ও বৈশিষ্ট্যকে প্রাধানা দিতে হয়। শিশু 

সর্বদ। চঞ্চল। মে আনন্দঘন খেলাধূল। ও আকর্ষণীয় 
শিক্ষকের প্রভূত্ব 
ভিত্রিকতা ওশিশুষ  সক্রিয়তাকে পছন্দ করে। শিশুমনের ম্বাভাবিকতার ওপর 

টে বিচারে নির্ভর করার অর্থ হল তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর 

ভিত্তি করা। তাই মনস্তাত্বিক পদ্ধতি হল কর্মকেন্দ্রিক, 

শিশুর সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতানির্ভর | ন্বভাবতই এ পদ্ধতি ইন্দ্রিয়নির্ভর ও 

প্রত্যক্ষধর্মী। ' 
অবশেষে বল! যায়, শিক্ষার্থীর মন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের বা যুক্তিবিন্যাসের 

উপযোগী হলে যৌক্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ কর। চলে। তাই এই পদ্ধতি উচ্চ- 
শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত । পক্ষান্তরে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দেহ-মন ক্রমিক 
আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বৃদ্ধি ও বিকাশের স্তরে থেকে যায়। এ সময় তাদের 

শুরের বিচাবে পার্থক্য ৰিচার-ুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা পরিপক হয় না। তাই 
বিদ্যালয় স্তরে মনস্তাত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ কর! যুক্তিযুক্ত । 

উপরিউক্ত আলোচন। থেকে যৌক্তিক ও মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়াঘয়ের উপরিতল- 

গত বিরোধটুকু সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । বাস্তবক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোন বিরোধ 
নেই; বরং এরা পরস্পরের পরিপূরক। কারণ-_ প্রথমতঃ, পরিণত বয়স্ব 

পদ্ধতি পরল্পরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের কথা 
পরিপূরক) বল হয়। পরিণত শিক্ষার্থীর মন যুক্তি দিয়ে কোন কিছু 
গ্রহণ করতে পারে। স্থতরাং এই যৌক্তিক পদ্ধতি পরিণত শিক্ষার্থীদের নিকট 

মনন্তাত্বিক পদ্ধতি । আবার শিশ্রমন যুক্তি বোঝে ন1। তাকে শিক্ষাদান করতে 

হলে তার আগ্রহ, প্রবণ তা, সামর্থযকে অগ্রাধিকার দিয়ে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে 
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হয়। আমরা একে মনস্তাত্বিক পদ্ধতি বলি। মনন্তত্বসন্মর্ত পদ্ধতিও মূলতঃ 

যুক্তির ওপর নির্ভরশীল-_সে যুক্তি হচ্ছে শিশুমনের যুক্তি। শিক্ষক শিশুমনের 

ধর্মকে মেনে নিয়ে শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন, অন্যথায় বি্ষয়বস্তর সঙ্গে 

শিশুমনের সন্সিকর্ষ স্থাপিত হবে না। স্থতরাং মনস্তত্ম্ম্মত পদ্ধতিও শিশুমনের 

স্বাভাবিকতা৷ অস্থসারে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি । 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থার মন বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তার ওপর গুরুত্ব 

দিয়ে পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সেটাকে মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া বল হয়। আর 

আগামী দ্বিনে শিক্ষার্থীর মনের অবস্থা কি হবে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ 
কবলে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। বর্তমান দিনের মন ও আগামী 
দিনের মনের বিভাঁজনের জন্যে কোন নিদিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না । তাই 
উভয়ক্ষেত্রে মনস্তত্বমন্মত উপায়ে যুক্তি প্রয়োগ কর! যুক্তিযুক্ত । এক 
কথায়, শিক্ষার্থার প্রেরণা, ইচ্ছা, আগ্রহ, সামর্থোর পরিপ্রেক্ষিতে যে পদ্ধতি 
অবলম্বন কর। হবে সেটাই হবে যুক্তিভিত্তিক। স্থৃতরাং উভয়ের মধ্যে আপাত- 

দৃষ্টিতে বিরোধ লক্ষ্য করা গেলেও যৌক্তিক ও মনস্তাত্বিক পদ্ধতি পরস্পরের 
পরিপূরক এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল । 

২ উপরিউক্ত আলোচন। থেকে আমর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, 
আধুনিক কালে যত প্রগতিশীল ও সার্থক পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে সবই যুক্তি ও 

বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রক্রিযার ফলশ্রুতি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাই আমরা 

আধুনিক গাতশীল শিক্ষণ পদ্ধতিগুলিকে যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক হিসেবে 
গ্রহণ করতে পানি 



তৃতীয় অধ্যায় 

/শিক্ষপ-পদ্ধতি প্রয়োগের একক 
(019 07 4$৯7]180868078 01 68.0]87716 715108905) 

অধ্যায় পরিচয় আলোচ্য বিষয়টি সিলেবাসেব বহিভূতি বলে মনে হবে । কিন্তু একটু 

চিস্তা করলেই জান যায, পদ্ধতি প্রযোগের জন্য প্রয়োজন হয নির্দিষ্ট ন্বেত্র বা এককের। আমরা 

সাধারণতঃ শ্রেনীকক্ষকে একক ধরি এবং সেখানে শ্রেণীর উপযোগী পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষাদানের 

ব্যবস্থা করি । এব দ্বাবা ব্যন্তিদত্ত্া ও ব্যক্িস্বাতন্ত্রকে অস্বীকাব কর হয। তাই বড একটা শ্রেণীকে 

ছোট ছোট দলে পবিণত কবে শিক্ষাদান কাব। এছাড়া ব্যক্তির শ্বকীয়তাকে পরিপুর্ণমাত্রায স্বীকার 

করার জন্য ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষাদানেব উপযোগী পদ্ধতি প্রয়োগ করি । তাই ইউনিট বা একককে 

তিনটি স্তবে ভাগ করেছি, যথা-_(৯ শ্রেনী শিক্ষণ, (২) দলগত শিক্ষণ এবং (8 ব্যক্তিভিত্তিক 

শিক্ষণ। প্রতিটি এককের তত্বগত ও ব্যবহারিক দিক এই অধ্যাযে আলোচন1 কব] হযেছে । 

অবশেষে একক হিসেবে প্রচলিত ও নববপে উদ্ভৃীত আধুনিক পদ্ধতিগুলিকে শ্রেণী-বিভক্ত করাব 

চেষ্টা করেছি। 

শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করেই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ-পদ্ধতির উদ্ভতব। 
শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতার অর্থ হল, তার আগ্রহ, প্রবণতা, বুদ্ধির পরিমাপ, দৈহিক 

ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশকে ভিত্তি করে পদ্ধতি প্রয়োগ কর1। কিন্ত মান” 

সিকতার বিচারে সকল শিক্ষার্ধা সমান নয় । আবার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও 
পরিবেশে শিক্ষার্থীর মানসিকত। ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা চরিত্র পরিগ্রহ করে। পৃথক- 

ভাবে অবস্থানরত শিক্ষার্থার ব্যক্তিগত মানসিকতা এক ধরনের । কিন্ত শ্রেণী- 
কক্ষে চলিশ-পঞ্চাশ জন একত্রে অবস্থানরত একই শিক্ষার্থীর মানসিকত। ভিন্ন 

ধরনের । শ্রেণীকক্ষে সমষ্টিগত প্রভাব ব্যক্তির স্বকীয়তার ওপর ক্রিয়াশীল। 

আবার একই শ্রেণীকক্ষে বা কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে একাধিক শিক্ষার্থীকে নিয়ে 
গঠিত দলে কর্মরত অবস্থায় এ একই শিক্ষার্থার ভিন্ন চরিত্রের মানসিকতা লক্ষ্য 

কর] যায়। ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত মানসিকতার ভিন্নতাকে শ্বীকার 
করে শিক্ষাদান কর্ম সম্পাদন করতে হয়। তাই শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ ও তার 
সঙ্গে সম্পকিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার পূর্বে শিক্ষণের একক (01215 ৫01 

81001580100 0£ 07200০98) ব! ক্ষেত্র সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন । 

শিক্ষার্থীকেন্দিক আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণী-শিক্ষণের (001558-:007 

17590000007) বহুল প্রচলন দেখ! বায়। এটাই হল পদ্ধতি প্রয়োগের 

পক্ধতি-_-৪ (1), 



৫৩ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পঙ্ধতি ও পরিবেশ 

প্রাথমিক একক বা ক্ষেত্র। পরিপূর্ণ একটি শ্রেণীকে ভেঙ্গে আমর1 ছোট ছোট 

গোঠী বা দল তৈরি করে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি। এই দ্বিতীয় স্তরের 

এককটিকে বল! যেতে পারে যৌথ বা দলগত শিক্ষণ (31000 [757906192)। 

যৌথ-শিক্ষণের অর্থ হল ব্যক্তিতম্বাতত্ত্রোর দিকে ব! মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণের 

দিকে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে অনেকখানি গতিশীল করা। এর দ্বারাও ব্যক্তির 

পরিপূর্ণ প্রয়োজন মিটতে পারে না। তাই পদ্ধতি প্রয়োগের তৃতীয় এককটি 

হল ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ (]115015100911560 119500061011) | এক্ষণে একক- 

গুলির পূর্ণ আলোচন। পরপর দেওয়া] হল £ 
এ 

ছি 0শ্রণী-শিক্ষণ (001585-:0000 [56:01061018) 2 

জাতীয় স্তবে শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলশ্রুতি স্বরূপ বিদ্যালয় ও প্রতিটি 

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । তাই সমশ্রায় মানপিকতাসম্পক্ন বহু 
শেমী-শিক্ষণ সংখ্যক (প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন) শিক্ষার্থীকে নিয়ে 
কাকে বলে? *  বিছ্যালয়ে একাধিক শ্রেণী ( ১ম, ২য়, ওয়, ৪র্থ ইত্যাদি ) 
গঠন করা হয়। ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক বুদ্ধি পেলে এক একটি শ্রেণীকে ( যেমন-_ 

*ম শ্রেণী )ভেঙ্গে দুই বা ততোধিক বিভাগ (যেমন-__৯ম “ক *ম «খ' ইত্যাদি) 
তৈরি হরা হয়। একপ যে-কোন শ্রেণীকে একক ধরে শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ 

করাকে শ্রে, শিক্ষণ বল। হয়। 

মানব সভ্যতার শত্রপাত ও প্রদতির সঙ্গে সঙ্গে অতি প্রাচীনকালেই শুরু 
হয়েছে আহুষ্টানিক শিক্ষাব্যবস্থা । আদিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণের ওপর গুরুত্ব 
আরোপ কর] হত। বৈদিক যুগের প্রথম পর্কে গুরুগৃহে ব্যক্তিগতভাবে 

শ্রেণী-শিক্ষণের শিক্ষার্খরদদের ওপর নজর রাখ হত। ব্রমশ: ছাত্রসংখ্য 

এতিহানিক ভিত্তি বুদ্ধির ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ হান পেল। ফলে গড়ে 
উঠলো! শ্রেণী শিক্ষাব্যবস্থা । নালন্দা ও সমসাময়িক অন্তান্ত শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানে 

শ্রেণী-শিক্ষণের ব্যবস্থা দেখতে পাই। আধুনিককালে বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্য৷ বৃদ্ধির 

ফলে শ্রেণী-শিক্ষণ একপ্রকার অপরিহার্য ব্যবস্থারূপে পরিগণিত । শিক্ষা আজ 

জাতীয় স্তরে সম্প্রসারিত। সার্বজনীনতার তত্ব অহ্থসারে সকলকেই শিক্ষা 

লাভ করতে হবে। পক্ষান্তরে পূর্বের তুলনায় জনসংখ্যাও দিনে দিনে বৃদ্ধি 



শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের একক ৫১ 

পাচ্ছে। ফলে, বিদ্ভালক্সের এক একট! শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখা। নিয়ন্ত্রণও 

সম্ভব নয়। স্থৃতরণং শ্রেণীগত শিক্ষণ-ব্যবস্থার বহুল প্রচলন ছাড়া গত্যন্তর নেই। 

শ্রেণী সংগঠনের প্রাথমিক ভিত্তি হল শিক্ষার্ধার মানসিকতা ও বয়ম। 
ব্যক্তি-স্বাতন্তর্য, বুদ্ধি-প্রবণতা ও আগ্রহের পার্থক্য থাক৷ সত্বেও সমপ্রায় 

মানসিকতা ও সমবয়সের শিক্ষার্থীদের নিযে শ্রেণী গঠিত হয়। প্রতিটি শ্রেণীর 
জন্ত নির্ধারিত হয় প্রয়োজনীয় পাঠক্রম । সমশ্রেণীর 

শিক্ষার্থীরা একই বিষয়ের পাঠ অনুসরণ করে। সমপ্রায় 

মানের শিক্ষার্থীর! নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ পাঠক্রম শেষ করে বাধিক পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হয় ও পরবর্তী পাঠক্রম অস্থদরণ করে । ব্যক্তিম্বাতত্ত্য হেতু একই শ্রেণীর 
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল হয় ভিন্ন ভিন্ন। দেখা গেছে এক-একট। শ্রেণীতে 

তিন ধরনের মেধাবিশিষ্ট শিক্ষার্থীর সমাবেশ, যথা_-উন্নত, সাধারণ ও ক্ষীণ- 

মেধাবিশিষ্ট | এদের মধ্যে কোন এক স্তরের ওপর বিশেষ লক্ষ্য নিবন্ধ করলে 

অন্ত ছুটি স্তরের শিক্ষার অবহেলিত হয়। আবার সাধারণ বা! মাঝারী 

শিক্ষার্থীদের নিয়ে, পাঠক্রমের ওপর গুকত্ব আরোপ করলে উন্নত ও ক্ষীণ মেধা- 
বিশিষ্ট শিক্ষার্থীরা অবহেলিত হয়। 

- শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য ঘটলে উক্ত তিন স্তরের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক, খ, গ-_ 

এই তিনটি বিভাগ স্থাপন কর! চলে। এর দ্বার আবার শিক্ষার্থীদের মানসিক 

ভাবসাম্য রক্ষা কর। অসম্ভব হয়ে পড়ে। ক বিভাগের শিক্ষার্থার। নিজেদেরকে 
উন্নত স্তরের বলে চিন্তা করে, আর খ ও গ বিভাগেত্র শিক্ষার্থারা হীনমন্যতা 

রোগে ভোগে । ফলে, শিক্ষার লক্ষ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । পাঠ)স্থচীর বিচারে 
কোন শিক্ষার্থী অঙ্কে ভাল কিন্তু ইতিহাসে কীচা। স্ৃতরাং মানসিকতার বিচারে 

শ্রেণী সংগঠনে অনেক সমস্যা ও ক্রটি থেকে যায়। অপরিবর্তনীয় (2819) 
শ্রেণী-সংগঠন প্রথায় এবপ ত্রুটি লক্ষ্য কর] ঘায়। 

ডাল্টন প্লানে* শ্রেণী-সংগঠনের মধ্যে অনেক স্বাধীনতা আছে। সেখানে 

পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর দক্ষতার মান অন্ুনারে একজন শিক্ষার্থী ভিন্ন ভিন্ন 

শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করতে পারে | ভবে লক্ষ্যণীয় ঘে, এখানে ডাণ্টন প্রথার 

যূলক্রটিগুলি বিদ্যমান থাকে । এ ক্রটিপূর্ণ পদ্ধতিকে পরিবত্তিত ও পরিবধিত 
করে আধুনিক যুক্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেণী নংগঠন ও পদ্ধতি ব্যবহার করলে অনেক 
উন্নত ধরনের ফল পাওয়। যায় । 

.* পরবর্তী অধ্যায়ের ভান্টনপ্লান দ্রষ্টব্য | 

শেণী সংগঠনের ভিত্তি 



৫২ শিক্ষণ-প্রসঙ্ষে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

এছাড়া আমাদের দেশের শ্রেণী-সংগঠন পদ্ধতিকে প্রয়োজনভিত্িতে 

মাঁজিত করা যায়। যেমন, প্রতিটি শ্রেণীকে কয়েকটি উপশ্রেণী ব৷ টিউটোরিয়াল 

ক্লাশে বিভক্ত করে অতিরিক্ত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীদের বিশেষ 

বিষয়ে অনগ্রসরত! দূর করা যায়।, 

শেণী-শিক্ষণের সামগ্রিক সুবিধা (00651 40200986301 01855- 

£0010 [50006100) 2 শ্রেণী-শিক্ষণের মধ্যে নিয়জপ স্বিধাগুলি বিদ্যমান 

থাকাক্র এরূপ শিক্ষণের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায় ঃ 

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণে বিগ্ালয় ও ছাত্রসংখ্য। বৃদ্ধি পেয়েছে। 

সাংগঠনিক বিচারে প্রথমতঃ বলা.যায়, অল্পসংখ্যক শিক্ষকের বারা অধিক 

৫ সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান কর! শ্রেণী-শিক্ষণের-দ্বারাই 
বিচারে স্থাবধা সম্ভব । দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বিদ্যালয় 

গৃহের স্থান, শিক্ষার উপকরণ, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্তাম প্রভৃতি অপরিহার্য । 

এসবের জন্য অর্থব্যন্বও হয় প্রচুব। বিগ্ালয়ের সংখ্যাও যথেষ্ট বুদ্ধি পেয়েছে 

এবং আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে। শ্রেণী-শিক্ষণে একত্রে বহুসংখ্যক 

শিক্ষার্থীকে অল্প পরিসরে সীমিত উপকরণের সাহায্যে শিক্ষা! দেয়৷ যায়। 
* তাঁই এই প্রথা যথেষ্ট ব্যয় সংক্ষেপকর। 

শিক্ষাদান-কর্ম পরিচালনার বিচারে প্রথমতঃ শ্রেণী-শিক্ষণ দ্বার শিক্ষকের 
পরিশ্রম কা । কারণ একত্ে তিনি বহু শিক্ষার্থীকে সামনে রেখে শিক্ষণ-পদ্ধতি 

পরিচালন! কর”ত পারেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণী-শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক ব্যক্তি- 
বিকাশের দিও অংশতঃ নজর দিতে পারেন। একই 

শিক্ষকের কর্ম 
পরিচালনার বিচারে শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য যেমন তিনি সকলকে শিক্ষা 
সৃবিধা দানের অন্কৃল পদ্ধতি (বক্তৃতা, বর্ণনা, আলোচন। ইত1দি) 
প্রয়োগ করতে পারেন, তেমনি ব্যক্তিসত্বা ও যৌথসত্বার দিকে লক্ষ্য রেখে 
বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি ( যেমন-__কর্মভিত্তিক পদ্ধতি, প্রকল্প, সমস্তা, প্রশ্নোত্তর, 

অবেক্ষণ, পাঠচর্ঠ। প্রভৃতি ) গ্রহণ করতে পারেন। তৃতীয়ত? শ্রেণীতে একত্র 

উপস্থিত থাকার দরুণ শিক্ষার্থীর! জ্ঞানীগুণী ও দক্ষ শিক্ষকের সান্নিধ্য পায়। 
পক্ষান্তরে কৌশলী শিক্ষক স্বীয়গ্ডণে সকলের শ্রদ্।াভাজন হওয়ার সুযোগ পান। 

শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজনেই শিক্ষাব্যবস্থ।। শ্রেণী-শিক্ষণে শিক্ষার্থীর 
বাঞনীয় প্রয়োজন মেটাতে অংশত: সমর্থ হয়। আজকের শিক্ষার্থীরাই হবে ভাবী, 



শিক্ষণম্পঞ্ধতি প্রয়োগের একক ৫৩ 

রাষ্ট্রের স্থনাগরিক এবং সমাজের আদর্শ সভা। সমাজ ও রাট্রীয় জীবন হল 

সৃমষ্টিগত জীবনধারা । শ্রেণী-শিক্ষণে শিক্ষার্থীর প্রথমতঃ, এই সমষ্টিগত 

জীবনে অভ্যন্ত হওয়ারু সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ, সম্টিগত জীবনে কতকগুলি 
কানে গুণের অপরিহাধতা। অনন্বীকার্য ; যেমন--সহযোগিতা, 

প্রয়োজন দিদ্ধির স্বার্থহীনতা, পরমসহিষুুতা, পারম্পরিক বুঝাপড়া। 
বিচাবে হবিধা পারস্পরিক সহানুভূতি, দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন ইত্যাদি। 

শ্রেণীগত শিক্ষণে এরূপ বাঞ্ছনীয় গুণেব বিকাশ সহজসাব্য হয়। তৃতীয়তঃ 
শ্রেণী-শিক্ষে ধনী-দরিদ্র ও জাতিধর্মনিধিশেষে সকলে একত্রে শিক্ষালাভ করতে 
পারে। ফলে, শিক্ষার্থীর হজে সংস্কার মুক্ত হয়ে উঠতে পারে এবং পরস্পরের 
মধ্যে প্রীতি-মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা! করতে সমর্থ হয়। 

শ্রেণীশিক্ষণের ত্রুটি (10110901012. 11 018558-19017) 11556010010) 2 

শ্রেণী-শিক্ষণের "নানা স্থব্ধা থাকা সত্বেও অনেকগুলি ক্রুটি লক্ষ্য 
করা যায়। তবে সব ক্রটির ভিত্তি হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ 

,অবদান-_ব্যক্তিবৈষম্য নীতির নিক্ষিয়তা। লকল শিক্ষার্থীর 
অভিরুচি, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ, প্রবণতা, বুদ্ধি ও 

সামর্থ্য এক নয়। ব্যক্তিভে ব্যক্তিতে, এমনকি ষ্মঙ সন্তানদের মধ্যেও 

বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় অথচ শিক্ষা হবে শিক্ষার্থার গ্রহণ-ক্ষমতা, আগ্রহ 

ও প্রয়োজন অনুসারে | ( শ্রেণী-শিক্ষণে এই ব্যক্তি-বৈষয্যের নীতি অলহেলিত। 

তাই শিক্ষা এখানে অসম্পূর্ণ ) শ্রেণী-শিক্ষণ মূলতঃ পরিচালক, পরিশাসক, 
শিক্ষক ও অভিভাবকদের চিন্তা, সুযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ও 

পরিচালিত ) 

তাই শিক্ষককে নান৷ অস্থ্বিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ, তিনি 
শ্রেণীকক্ষে তিনটি স্তরের মানশিকতার সম্মুখীন হন, ষথা-_অগ্রসর, সাধারণ ও 

অনগ্রসর । এদের কোন একটি শুরের প্রতি গুরুত্ব দিলে শ্রেণীকক্ষের অন্য ছুটি 

স্তরের শিক্ষার্থীরা অবহেলিত হবে। অথচ শিক্ষক নিদিষ্ট সময়ে সকল 

শিক্ষকের ভূমিকায় সুরের মানসিকতার শিক্ষার্থীর দিকে সমভাবে গুরুত্ব 

বিচাবে অন্থবিধা আরোপ করতে পারেন না। ছ্বিতীয়ত% একজন 

শিক্ষকের পক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর ভূল-ত্রটি বিচার কর ও সংশোধন 

কর! সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সান্নিধ্যে আমতে ন৷ পারার 

সকল ক্রটিব ভিত্তি 



৫৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

দরুণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক দূর্বল হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ, সংখ্যাধিক্যহেতু 
শ্রেণী-শিক্ষণে শিক্ষার্থীর মানসিকতার মান নির্ণয় কর। ছুবহ হয়ে ওঠে । ফলে» 
শ্রেণীর শিক্ষাগত মান ক্রমশঃ নিষ্নগাধী হয়ে পড়ে। শিক্ষকও বাধ্য হয়ে 

গতাঙন্গগতিক শিক্ষাকর্ম সম্পার্দনে অভ্যন্ত হয়ে পড়েন। 

শিক্ষকদের হ্ায় শিক্ষার্থীদেরও নান! অস্থবিধার সম্মুখীন হতে হয়। 
প্রথমঞ% শ্রেণীশিক্ষণে গুয়োজন অনুযায়ী স্থান স্কুলান, আলো-বাতাল ও 

স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব লক্ষ্য কর! ষায়। ছ্িতীয়তঃ, 
ব্যক্তি ও কর্মমুখীন শিশ্ষ ণ-পদ্ধতি প্রয়োগের অস্থবিধাবশতঃ 

শিক্ষার্থী শ্রমবিমুখ, লাজুক শ্রোত। হয়ে ভাবী জীবনের অন্গপযোগী হয়ে পড়ে । 
তৃতীয়তঃ, আনন্দমৃখর উন্নতিকামী প্রতিযোগিতার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর! হিংসা- 
ছেষ, বাদ-বিসংবাদ,ও ধ্বংসমুখী গরতিযোগিতায় অভ্যত্ত হয়ে ওঠে । চতুর্থভঃ, 
সমগ্টিগত জীবনের মানসিকতা ও যৌথ বা ব্যক্তিজীবনের মানসিকতা এক নয়। 

শ্রেণীশিক্ষণে সমষ্টিগত জীবনে অভ্যস্ত হলেও ব্যক্তিগত মানসিকতা অবহেলিত, 

হওয়ায় শিক্ষা মূলতঃ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। 

ই ০ষাথ-শিক্ষণ (01007) [11961 10061017) € 

ঘ ব্যভিবৈষম্য নীতির বার্কর ওয়োগের ভ্রটি রয়েছে শ্রেণীশিক্ষণের 

শ্ষেত্রে। দলগত শিক্ষণের মাধ্যমে অনেকখানি ব্যক্তিব্ষম্য নীতিকে সার্থক 

প্রয়োগের অন্থকৃলে অগ্রসর হওয়া যাঁয়। তাই দলগত শিক্ষৎ-প্রক্রিয়৷ নীতিগভ- 

ভাবে শিক্ষণ-ব্যবস্থায় গৃহীত হয়েছে । চল্লিশ-পঞ্চাশ জন 

শিক্ষা্থ।. ভে, কে চাঁরটি বা পাঁচটি দলে ভাগ বরে পদ্ধতি 

গ্রয়োগ করা চলে। এভাবে দলভিভিতে পাঠদান পদ্ধতি প্রয়োগ করাকে 

যৌথ-শিক্ষণ বলা হয়। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন একজন শিক্ষার্থীর 

যে মানসিকতা থাকে, দলগত বর্মপ্রচেষ্টায় সেই মানবিকতা] ভিষ্ন রূপ ধারণ 

করে। স্মঠিগত জীবনে ব্যক্তি নিশেেকে যেন হারিয়ে ফেলে অথচ যৌথ 

জীবনে দেই একই ব্যক্তি নিজেকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে ষেতে পারে। 

তাই যৌথ-শিক্ষণের অনুকূল নানাবিধ পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষার্তত্বকে সপ্তীবিত 

করছে। 

যৌথ-শিক্ষণের উল্লেখযোগ্য স্ুত্ধা ই যৌথ-শিক্ষণের মূলে ব্যভি গত 
ও জমগ্তিগত জীবন বিকাশের মধ]ব্ত ধারাটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে 

শিক্ষার্থীদের অহৃবিধা 

যৌথ শিক্ষণ কি? 



শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের একক ৫€ 

প্রথমতঃ, যৌথ শিক্ষণের ক্ষেত্রে এক একটি দলে ছাত্রসংখ্য/ কম 
থাকার জন্ত শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থার ওপর লক্ষ্য রাখতে পারেন। 
রনির ছিতীয়তঃ, যৌথভাবে সকল শিক্ষার্থীর কাজকর্মের ওপরও 
বিধা তিনি দৃ্টি দিতে পারেন । তৃতীব্রতঃ, ফৌথ-শিক্ষণে কর্ম- 
ভিত্তিকতা, প্রকল্প প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগের অবকাশ আছে । চতুর্থ ত2, যৌথ- 

শিক্ষণকে সহজেই শ্রেণীগত শিক্ষণ এবং ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ__এই উভয় 

শিক্ষণ-গ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন কর! যায়। 

যৌথ-শিক্ষণের অন্ুবিধা 3 প্রথমতঃ, যৌথ প্রক্রিয়ায় বিষ্ভালয়ে 

অধিক কক্ষ, সাজসরগ্াম, উপকরণ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়। 

তাই এ ব্যবস্থা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ | দ্বিতীয়তঃ, যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষক কর্তৃক 

বন্ততাদদানের বা বিবৃতিদানের প্রয়োজন থাকে সেখানে যৌথ ব্যবস্থার পরিবর্তে 
শ্রেণী-ব্যবস্থা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়তঃ, যৌথ ব্যবস্থার 
শিক্ষার্থীরা সকল শিক্ষকের সান্িধ্ে আসার হযোগ পায় 

না। অনেক ধোগ্য গুণী শিক্ষক থাকেন ধাদের সান্ধ্য পাওয়ার জন্য 
শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট আকাঙ্ষা থাকে । যৌথ ব্যবস্থায় অনেক সময় শিক্ষার্থীদের 
এই আকাঙ্ষ! অপূর্ণ থেকে যায়। 

পা 

২» ব্বক্তভিভিত্তিক শিক্ষণ (1091514581196 
[10500061010 ) 6 

যৌথ শিক্ষণ ত্রুটি 

শ্রেণী-শিক্ষণের উল্লেখযোগ্য ত্রুটির মধ্যে ব্যক্তি বৈষম্যের কার্কন্ী 

প্রশ্ভোগের অস্থবিধার কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আধুনিক শিক্ষাতত্ব 
মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক । তাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তি বৈষম্য এবং শিক্ষার্থার 

আগ্রহ, প্রবণতা, গ্রহণ ক্ষমত! ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষাদানের 

কথ। বল। হয়েছে । শ্রেণী শিক্ষণে এট। কোনক্রমে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই 

শ্রেণী-শিক্ষণে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্বার সাধিক বিকাশ অসম্পূর্ণ রয়ে যাঁয়। 
সে কারণে ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ-প্রবণত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একট! লক্ষ্যণীয় 
বিষয় । (শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত আগ্রহ, সামর্থ্য, অভিরুচি, প্রবণতা, গ্রহণ-ক্ষমত। 
ইত্যাদি অনুসারে যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে, বিদ্যালয়ে এমন ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা ও অন্থকুল পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষাদান করাকে ব51 হয় 
ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ |) | 



৫৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণের উপযোগিতা ঃ প্রথমতঃ, 'এই ব্যবস্থাপনায় 
শিক্ষার ব্যক্তিগত প্রেরণা, আগ্রহ, সামর্থ্য ইত্যার্দি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া 

হয়। ফলে, শিক্ষার্থ হ্বকীয় ধারায় শিক্ষালাভ করতে পারে। 

দ্বিতীরতঃ, ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণে শিক্ষার্থীরা আত্মগ্রচেষ্টার সুযোগ পায়। 

ফলে, সে আত্মনির্ভর হয়ে দায্িত্বপালন ও কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হয়ে ওঠে। 

সমাজের আদর্শ সভা হিসেবে চলার পথে ও নাগরিক জীবনে শিক্ষার্থীর এ সব 
ব্যক্তিগত গুণ হবে অযূল্য সম্পদ | 

ভূভীয়ভঃ, অগ্রপর, সাধারণ ও অনগ্রসর বা ক্ষীণমেধা__ইত্যাদি সকল 
প্রকার ছাত্র প্রয়োজন অন্গসারে শিক্ষকের সাহায্য পেতে পারে। ফলে, 
উচ্চ মেধাশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হতে পারে ও সমাজের 
অশেষ উপকার সাধন করতে পারে। পক্ষান্তরে, পশ্চাবতাঁ শিক্ষার্থীরা 
শিক্ষকের নিকট থেকে অধিক যত্ব ও সাহাষ্য পেয়ে প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও 
দক্ষত] অর্জন করতে পারে। 

চভূর্থতঃ, ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণে যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ ( যেমন-- আবেক্ষণ, 
পাঠচর্চা, ভাণ্টননপ্লান ইত্যাদি ) কব হয়, সেগুলির মধ্ো স্বাধীনতা, নমনীয়ত। 
ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য থাকায় ব্যক্তিবিকাশ যথাসম্ভব সার্থক হয়ে ওঠে। 

ব্যক্তিশিক্ষণের স্থবিধাগুলি যেমন শ্রেণী বা যৌথ শিক্ষণে নেই, তেমনি শ্রেণী 
বা যৌথ-শিক্ষণের গ্ুবিধাগ্ুলি ব্যক্কিশিক্ষণে শৃন্ততার সৃষ্টি করে। যেমন__ 
শ্রেণী বা যৌথ-শিক্ষণে ব্যয় সংক্ষেপ, শিক্ষকের শ্রম ও সময়ের সাশ্রয়, শিক্ষার্থীর 
সামাজিক ও সমষ্টিগ € গুণবিক1" ই "দি সথবিধাগুলি ব্যক্তিশিক্ষণে বিরল | 
তিন-এর মধ্যে সমন্বয় (0০-01411581101), 80307)5 076 07166) 2 শিক্ষণ- 

প্রক্রিয়ার তিনটি এককের প্রতিটিতে যেমন স্থবিধা আছে তেমনি আছে 
বিশেষ বিশেষ অন্থবিধা। প্রতিটি এককের অস্থবিধ! ও ভ্রটিগুলি'দূর করে 
স্থবিধ! ও উপযোগিতাগুলিকে ফলশ্রুতি হিসেবে প্রাপ্তির প্রচেষ্টাই হল বুদ্ধিমান 
ও দক্ষ শিক্ষকের কান্ত। এখন প্রশ্ন হল, কিভাবে তিনটি এককের মধ্যে 
সনন্বয়সাধন কর যায়? 

সংখ্যাতত্ব ও ব্যয় সংক্ষেপের বিচারে শ্রেণী-শিক্ষণ আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় 
অনিবার্ধ ও অপরিহার্য একক। শ্রেণী-শিক্ষণকে কেন্দ্র করে একজন আদর্শ ও দক্ষ 
শিক্ষক এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন যেন বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর 



শিক্ষণ-পছ্তি প্রয়োগের একক ৫৪ 

ব্যক্তিশিক্ষণ ও যৌথ-শিক্ষণের সৃযোগ পায়। দৃষ্টাস্তত্বক্ূপ বল! যায়, 
শিক্ষক ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণের প্রয়োজনে শ্রেণীকক্ষে অবেক্ষণ পাঠচর্চা, 

(95615150 50805),পরিশোধিত ডাণ্টন প্রান প্রভৃতি প্রয়োগ করতে পারেন। 

তেমনি যৌথ-শিক্ষণের প্রয়োজনে শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষক দলগঠন 

করে প্রকল্প-পদ্ধতি, সমস্তা-পদ্ধতি, ওয়ার্কশপ পদ্ধতি প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে 

শিক্ষালাভের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। যৌথ-শিক্ষণ হুল শ্রেণী-শিক্ষণ 

ও ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণের একটি মাঝামাঝি রূপ (8৭1£85 066০৪] 0৪ 

1001510091] 2ান 01855 17507100100) 1 সুতরাং যৌথ-শিক্ষণই ব্যক্তি ও 

শ্রেণী-শিক্ষণের মধ্যে সমন্বয়বিধানের' একটি উপযুক্ত একক ।' 

ব্যক্তি ও যৌথ-শিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও কতকগুলি ক্ষেত্রে 

শ্রেণী-শিক্ষণকে মোটেই অবহেল! করা বায় না। যেমন__- 

(১) কোন বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করার শুরুতে (অবতারণা-পর্বে ) 

শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সেই দিকে আকর্ষণ করার প্রয়োজনে শ্রেণী-শিক্ষণ 
অপরিহার্য । 

(২) দলগত ব৷ ব্যক্তিশিক্ষণের পর ফলশ্রুতি ব্যাখ্য। ও পর্যালোচন৷ প্রসঙ্গে 

শ্রেণী-শিক্ষণ প্রয়োজন । 

(৩) দলগত ব! ব্যক্তিশিক্ষণের পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর। নান। 
অন্থবিধার সনুখীন হয়, অনেক ভুল-ত্রুটি থেকে যায়! সেগুলি সর্ব সমক্ষে 
আলোচনার মাধ্যমে দূর করার জন্য শ্রেণী-শিক্ষণ প্রয়োজন। 

(৪) ব্যক্তি ও দলগত শিক্ষণে অনেক সময় অতিরিক্ত পাঠ্যপুন্তক, বিভিন্ন 

শিক্ষোপকরণ ও সাজসরগ্াম সরবরাহ কর] কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে 

পাঠ্যবিষয়ের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হুয়। বিশেষ করে কর্মভিভিক শিক্ষা 
প্রচেষ্টায় স্বাভাবিক কতকগুলি অসামঞ্তশ্য ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিষয়ের সম্মুখীন হতে 
হয়। এনব ক্ষেত্রে শ্রেণীগত শিক্ষণের দ্বারা শৃন্সত। পূরণ কর! ও বিচ্ছিন্নতার 
মধ্যে সংলগ্নতা আনার ব্যবস্থা কর। নিতান্ত গ্রয়োজন। 

স্তরাং লক্ষ্য কর! যায় যে, শ্রেণী-শিক্ষণকে কেন্দ্র করে অন্তান্ত এককের 

উপযোগিতার (2৮165) মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা কর] ষায়। তাই মাধ্যমিক 

শিক্ষা কমিশন ব্যক্তিভিত্তিক ও দলীয় কর্মের মধ্যে ভারসাম্য সংরক্ষণের 



৫৮ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

(08519150105 170151009] 2100 £:০৩ট 500) ওপর গুরুত্ব আরোপ 

করেছেন স্তরাং বিদ্যালয়ের শ্রেণীগত শিক্ষণ-ব্যবস্থা অক্ষুপ্ন রেখেও 

আমর] অনায়াসে ব্যক্তি ও যৌথশিক্ষণের উপযোগিতাগুলির ফলশ্রুতি লংগ্রহ 

করতে পারি। আধুনিক শিক্ষাতত্বের এই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগসাফল্য 

শিক্ষকের স্বকীয় দক্ষতা, বুদ্ধি ও কৌশলের ওপর নির্ভর করে। 

পদ্ধতিবর ত্রনণীবিভাগ (01855115086100. 0£ 1৭] 261,০9০09) 2 

উপরিউক্ত প্রতিটি পদ্ধতি কোন বিশেষ এককের ( ধেষন, শ্রেণী শিক্ষণ, 

ব্যক্তিশিক্ষণ, যৌথ শিক্ষণ ) সঙ্গে বিশেষভাবে সংশিষ্ট থাক স্ত্বেও অন্য এককের 

ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা। চলে । তাই পদ্ধতিগুলি পরস্পর পৃথক প্রকোষ্ঠে সংরক্ষিত 

নয়। এগুলি শিক্ষকের প্রয়োগ-কৌশলের পর সবদ্দা নির্ভরশীল এবং 

পরস্পরের সঙ্গে নাবড়ভাবে সম্পকিত। তবুও একক ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য 

পদ্ধাতিগুলিকে মোট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়। যথা__(১) শ্রেণীভিত্তিক 
শিক্ষণের উপযোগী পন্ধতি-__শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্ত 
পরিবেশন করতে হলে সেখানে শিক্ষকের বক্তব্য পেশ করার প্রবণতা থাকে 

বেশী। তাই এসব পদ্ধতি মুখ্যতঃ বিবরণধর্মী হবে। এখন পদ্ধতি হুল, 
(ক) মৌখিক, (খ) বিতর্ক ও আলোচনা, (গ) পর্যালোচনা (২০৮1০), 

(ঘ) সমা সীকৃত পাঠচর্চ৷ ইত্যাদি । 

(২) দ্বিতীয় স্তরে হল যৌথ শিক্ষণের উপযোগী পদ্ধাতি--এখানে 
শ্রেণীকক্ষের সব শিক্ষার্থাকে এ" ত্র গহণ করা হয় না। এদেরকে কয়েকটি 

দল বা! ডপদূলে ভাগ করে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শ্রেণীর মূল কাঠামো 
ঠিক থাকে । এমন পদ্ধতি ছল £ (ক) প্রকল্প পদ্ধতি, (খ) সমন্যান্চক পদ্ধতি, 

(গ) ওয়ার্কশপ-পদ্ধতি এবং (ঘ) অবেক্ষণ বা তদারকী পাঠপ্রক্রিয়।-পদ্ধতি প্রভৃতি। 

(৩) তৃতীয় স্তরে আছে ব্যক্তিশিক্ষণের উপযোগী পদ্ধতি__ 
(ক) প্রয়োগশাল। পদ্ধতি, (খ) উৎস সন্ধানী পদ্ধতি, (গ) ডাণ্টন পরিকল্পন।, 

(ঘ) লাইব্রেরী পদ্ধতি, ($) হিউরিষ্টিক ব1 আবির প্রক্রিয়া ইত্যাদি এই 
স্তরের অন্ততূক্তি। এর মধ্যে কোনটিতে শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বিলুপ্তি করে ব্যক্তি- 

শিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেমন-_ভাণ্টন পারকল্পনা। আবার, 

নু, 05010800755107) 58609016 5 105091050 7%0611)00 0£7058011776, 05,189 



শিক্ষণ-প্ছ্ছতি প্রয়োগের একক ৫ 

কোনটিতে শ্রেণীকে অক্ষুণ্ন রেখে ব্যক্তিশিক্ষণের ব্যবস্থা কর] হয়, ষেমন-_ 

প্রয়োগশালা১ আবিষ্কার পদ্ধতি ইত্যাদি । 

এছাড়া আধুনিক যুগে পূর্বোক্ত তিনটি এককের মর্ধাদ! অক্ষুঞ্ন রেখে 
শিক্ষাদানের কয়েকটি পরিকল্পন। বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা চলেছে। 

এমন পরিকল্পন! বা প্রণালীগুলি হল (ক) বাটাভিয়। প্রণালী (7390959 

95506107), (খ) উইনেটক1 পরিকল্পনা (ড/1/)688]5 0180), (গ) ডেক্রলী 

প্রথা (020০:09]5 5550510) প্রভৃতি | 

বহুজন (শ্রেণী » অল্প করেকজন (দল » একজনকে (ব্যক্তি ) পড়ানোব 
উপযোগিতা অনুসারে পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ করা হল। তা বলে পদ্ধতির উক্ত 

শ্রেণীকে সম্পর্কহীন পৃথক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত বরা যায় না। কারণ, প্রতিটি 

পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে নিবিভ সম্পর্ক। সুতরাং এই শ্রেণী বিভাগ কোনমতেই 

সুষ্ঠু ও নিখুঁত হতে পারে না। কারণ শিক্ষার্থাব সঙ্গে বিষয়বস্তর সুষ্ঠু ও 
সুস্পষ্ট সম্নিকর্ষ স্থাপনই হল পদ্ধতি । মুলনীতিকে ভিত্তি করলে পদ্ধতিকে 
(1০00০) য়োটামুটি দুটি ভাগে ভাগ কর যায়, যথা_-(১) শিক্ষক- 

কেন্দ্রিক এবং (২) শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক , প্রথমটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে 

বিষয়কেন্দ্রিকত। আর যুক্তিনির্ভবতাঁ। ছিতীয়টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে 

মনস্তাত্বিকতা, কর্মভিত্তিকত। ইত্যার্দি। আবার বাংল। ভাষায় আমর যাকে 

বলছি পদ্ধতি তা সব সময় প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী 1$০6,0 শব্দের প্রতিশব্দ 

হয় না। যেমন- আরোহী, অবরোহী, ছিউরিটিক, সংশ্রেষণ, বিশ্লেষণ, একক 
ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে এিণালী (6:০০৪876)। তেমনি, এতিহাপিক (7150011- 

5৪] [0500), এককেন্ছ্রিক (0015567001০), যুক্তিভিত্তিক এবং মনোবিজ্ঞান- 

ভিত্তিক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ধারালুসারে (0961) শিক্ষাক্ম পরিচালনার 

অভিব্যক্তি। আবার ভাণ্টন, বুনিয়াদ (9251০) বা ওয়ার্ধ। প্রকল্প, ভেক্রুলী, 

ইউনেটকা, ইউনিট প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা (6127) এবং প্রথার 

(5556510) প্রধান | তাই শিক্ষাদান পদ্ধতির কুষ্ঠ ও নিখুত শ্রেণীবিভাঁগ 
কর! দুরূহ কর্ম। 



চতুর্থ অধ্যায় 

আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি 
(71006178 115101)005 01 2:980198776) 

অধ্যায়-পরিচয় 2 এই অধ্যাযে নান] প্রকাখ শিক্ষাদান পদ্ধতি সাবস্তারে আলোচিত 

হল। প্রথম স্তরে কতকগুনি পদ্ধতি আছে যেগুলি প্রচলিত ব! গতানুগতিক পদ্ধতিবপে গণ্য, 

যেমন, মৌক পদ্ধতি, বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচন] পদ্ধতি ইত্যাদি। গতানুগতিক পদ্ধতিবপে 
পৰিগণিত হলেও এনব পদ্ধতি আজকাল বিজ্ঞান দম্মত উপাষে প্রযোজনীয ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! হয় । 

তাই এ-গুলিকেও সবিস্তারে আলোচনা! কৰা হল। আবার আধুনিকঘুগে শিশুকেন্দ্িক ও মনো- 
বিজ্ঞান ভিত্তিক কতকগুলি পদ্ধতি কর্নকেন্দ্রিকপে প্রযোগ করা হচ্ছে। দ্বিতীয স্তবে একপ 

পদ্ধতিপু্কে সবিস্তা-র আলোচনা করা হল। সবশেষে প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রগতিমূলক 
বৈশিষ্টাগ্তলিকে তুলে খবা হল। 

বিষয় ভিত্তিক শিক্ষণ-পন্ধতি (753017105 715015045 78580 07 

৪0০12০০ 1180057) 2 পদ্ধতি হল, শিক্ষার্থী ও বিষয়ন্ভ্বর মধ্যে সম্পর্কশ্বাপন 

ওখ্বক্ষ। করার প্রক্রিয়া। শ্রেণীকক্ষে বা আহ্ু্ঠানিক পবিবেশে শিক্ষক এই 
প্রতিযী অবলম্বন করেন। এক সময় শিক্ষক তার পাণ্ডিত্যস্থলভ মনোভাব 
নিয়ে বিষয়বস্ত "শখাঁবার পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, 
আবেগ-প্রক্ষোভ, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যার্দি তখন অগ্রাহা করা হত। এরপর শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে এল শিক্ষা মনোধ্জ্ঞানের গুভা, এই প্রভাব যতদিন প্রয়োগযোগ্য 
হয়নি-_-ততদ্দিন যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হত সেগুলি গতান্ুগতিক পদ্ধতি- 

রূপে খ্যাত। ক্রমে মনন্তত্ব শিক্ষণ-পদ্ধতির ক্ষেত্রে আলোড়ন স্থপতি করল। 
তখন শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হল। এই সময় থেকে 
চিরাচবিত পদ্ধতিবপে খ্যাত শিক্ষণ-পদ্ধতিগুজিকে শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও 
প্রবণতার বিচারে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হল। ওবে বিষয়বস্তর প্রতি গুরুত্ব 
ধানের মনোভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হল ন]। বিষয়বস্তকে কিভাবে পরিবেশন করলে 
শিক্ষার্থীবা ঠিক গ্রহণ করতে পারে, কিভাবে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তর প্রতি অধিক 
আকৃষ্ট হয়, কিভাবে পরিবেশন করলে শিক্ষার্থী ঠিক সমাজজীবনের উপযুক্ত 
হুতে পারে-_-এই চেষ্টাই প্রবল হল। এক্ষেত্রে বিষয়ব্ঘ্থর ওপর গুরুত্ব প্রদান 
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করা হলেও মনম্তত্ব অবহেলিত হয়নি। ফলে প্রচলিত কয়েকটি পদ্ধতিকে 

উন্নত ও মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রয়োগ করার প্রথা আজও প্রচলিত। 

নিম্নে আমর! এব্প ঝয়েকটি পদ্ধতি আলোচন। করছি : 

[১] ০মীখিক পদ্ধতি (0281 ?165003) ৫ 
শিক্ষককেন্দ্রিক ও বিষয়ভিত্তিক পদ্ধতিপুগ্ধের মধ্যে মৌখিক পদ্ধতির কথা 

সর্বাগ্রে উল্লেখঘোগা | মৌখিক পদ্ধতির মূল কথাই হল বাঁচনধমিতা। তাই 

একে গল্প-বলা (960:5 €911108), বক্তৃীত। পদ্ধতি (7,০০1: 74120,0৭) ইত্যার্ণি 

নামে অভিহিত কর! যাঁয়। শ্রেণীবিশেষে বয়সের তারতম্য অনুসারে বিষয়টিকে 

শিক্ষার্থীর বোধগম্য করে তোলার জন্য মৌখিক পদ্ধতিকে বিভিন্নরূপে প্রয়োগ 

কর! যাঁয়। বিদ্যালয়ের নিয়স্তরে গল্প-বলা' পদ্ধতিকে উচ্চস্তরে “বক্তৃতা-পদ্ধতি” 

হিসেবে গণ্য কর] চলে । বক্তৃতা-পদ্ধতি প্রনঙ্জে মনে রাখ! দরকার, শিক্ষক 

কোন জনসমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন না-তিনি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থাদের সঙ্গে 

কথা বলছেন ; আর তাদেরকে শিক্ষনীয় বিষয়বস্তর তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা 

করছেন। রি 

মৌখিক পদ্ধতির ন্ুবিধা (25৫52065865 ০ (051 16008) 2 
প্রথমতঃ, গল্প-বল। বা বত্ৃতার্দানকালে শিক্ষক থাকেন শিক্ষার্থার নিকট 

সানিধ্যে। সেজন্তে শিক্ষারাদের সুবিধা, অস্থবিধ! ও বোধগম্যত1 সম্পর্কে তিনি 

সহজে জানতে ব1 বুঝতে পারেন। প্রয়োজনমত তিনি কথ। বলার ধারা, ভাষা ও 

কম্বর পরিবর্তন করে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণাদির অহায়তায় ছাত্র-ছাত্রীর্দের 

মনোযোগ আকর্ণ করতে পারেন। 

ছ্িতীয়তঃ, পুস্তকের মুদ্রিত ভাষ! অপেক্ষা মৌখিক বক্তব্য অনেক বেশী 
আকর্ষণীয় ও সক্রিয়। কারণ, কথা বলার সময় শিক্ষক শুধু নিজদ্ব ভাষা নয়, 
বিষয়বস্তর তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ভাব ও ভঙ্গিমা 

প্রকাশ এবং দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। এমনকি গল্প বা ব্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষক 
পুঁথিগত বিমূর্ত ও জটিল বিষয়কে সরল, সহজ ও ইন্দরিয়গ্রাহ করে তুলতে 
পারেন।£ বল! বাহুল্য, এই সঙ্গে শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করলে 

মৌখিক বক্তবেযর বিষয়াদি আরও গ্রাঞ্ল ও সজীব হয়ে ওঠে । 

1, 21002 00110065000. 250 00062 51502] 55000015 875265001৮2 021 0000 & 

0010 [৮13 06 110016৮০1০০ 02 06 05801761580 60150176506 ০15019. ৩: 

00006150820106 2700. 07061005 006 £৪ 005 01 19911 0702 71207650572, 
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তৃতীয়ত% মৌখিক পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে শ্রবণ-অভিজ্ঞতা লাভেও সাহাধ্য 
করে। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্তের কথা 

বা বক্তৃত! শুনে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতাও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন। মৌখিক 
পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই ক্ষমত৷ সর্জন কর। সহজসাধ্য | 

চতুর্থত, যৌখিক পঞ্ছতি ুষ্পষ্ট ও হাদয়গ্রাহী হলে শিক্ষার্থীর কাছে 
বিষয়টি সহজ, প্রাগ্ুল হয় এবং সীমিত সময়ের মধ্যে সে পাঠ্যব্ষয়ের বিভিন্ন 
ভাব গ্রহণ ও সামপ্রস্তবিধান করতে সমর্থ হয়। 

পঞ্চমতঃ, কোন নতুন বিষয়ের পাঠ শুরু করবার পূর্বে বিষয়বস্তুর পূর্বথত্র 

বজায় রাখার জন্যে মৌখিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশ স্যট্টি কর। প্রয়োজন । 

তাছাড়। বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক, পারস্পরিকতা রক্ষা ও অঙ্কবন্ধ 

স্থাপনের জন্য মৌখিক পদ্ধতিই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা! । 

মৌখিক পদ্ধতির অন্ুবিধা (0159097768655 ০£ 01759] ?/261,05) £ 

অনেক স্থুবিধা থাকা সত্বেও বক্তৃতা পদ্ধতি ক্রটিমুক্ত নয়। প্রথমতঃ, শ্রেণী 

শিক্ষকই একমাত্র বক্তা আব শিক্ষার্থীরাই শ্রোতা । সময় উত্ত্ীণ হওয়া পর্যস্ত 

তাদের শুধু শিক্ষকের কথাই ধৈর্য ধরে শুনতে হয় । এতে শিক্ষার্থাদের ধৈর্ঘচ্যুতি 
ঘট অন্বাভীবিক নয়। 

দ্বিতীয়তঃ, গল্প-বলা বা বক্তৃতার প্রাচুর্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা একান্তভাবে 

শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পডে ও তাদের ত্বাঁধীনভাবে বিষয় অনুশীলনের 
ক্ষমত। লোপ পায়। 

তৃতীয়তঃ, মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষাথী হয়ে পড়ে নিক্িয় শ্রোতা । সক্রিয় 
অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষা পেলে শিক্ষার্থী বান্তবজীবন-সমস্তার সম্মুখীন হওয়ার 
ক্ষমতা দৃক্ষত। ও কৌশল আয়ত্ত করতে পাত্রে। আলোচ্য পদ্তি শিক্ষার্থীকে 

এই স্থযোগ থেকে বঞ্চিত করে। | 

চতুর্থতঃ, মাধ্যমিক বি্যালস্ের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষকের 
প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রয়োজনের তাগিদে ভিগ্রীধারী আবেদন- 

কানীকেই কর্মে নিয়োগ কর। হয়। কিন্তু সকলেই যে প্রাগুল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী 

গল্প বলতে ব৷ বক্তৃত। দিতে পারবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বান্তবক্ষেত্রে 

দেখ! যায় শিক্ষক তার বক্তৃতাদদানের দুর্বলতা ঢাকবার জন্তে শ্রুতিলিখন 

(7015680100) লেখাতে শুরু করেন। 
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পঞ্চমতঃ, এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিবৈষম্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়] হয় না। ফলে 

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বি্ষয়বস্তর মধ্যে একাত্মত। স্ষ্টি না হয়ে তথ্যভিত্তিক জ্ঞানের 
ওপর বেশী গুরত্ব্দানের প্রবণতা স্যট্টি হয়। অযোগ্য শিক্ষক কর্তৃক প্রত 

পাঠের অপূর্ণত। দূর করার জন্ত পাঠ্যপুস্তকের ওপর শিক্ষার্থীর বেশী নির্ভরশীল 
হতে বাধ্য হয়। 

পরিশেষে বল! ধায়, মৌখিক পদ্ধতিতে শ্রেশীকক্ষে শিক্ষার্থীর মানসিক 

ধারণ ক্ষমতা, ব্যক্তিগত গুণ[বলী, এমনকি পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে লন্ধ অভিজ্ঞানের 
কোন প্রকার মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। 

অস্বিধ। দুর করবার উপায় (%০873 €09 61100108265 65 

0865565) 5 বহুবিধ ত্রুটি থাক] সত্বেও শ্রেণী-শিক্ষণের ক্ষেত্রে মৌখিক পদ্ধতির 

উপযোগিতাকে অস্বীকার কর। ষ!য় না। স্তরাং ক্রটিমুক্ত করে এই পদ্ধতি 

প্রয়োগের চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয় । এর জন্ত কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা 
যেতে পারে । যেমন-- 

(1) মৌখিক পদ্ধতিকে হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্ল করার জন্য শিক্ষকের পুর্ব- 
প্রস্ততি অতাবশ্তক। কোন নতুন অধ্যায় বা একক পরিবেশনের সমস 

প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বিষস্সবস্তর উপস্থাপন, সুদীর্ঘ বিষয়কে সংক্ষিতকরণ, 
সমস্তাপূর্ণ বিষয়ের মাধান, পরবতা পাঠক্রমের জগ্ত নির্দেশক স্চনা ইত্যাদি 

কর্মের জন্ত শিক্ষক পূর্ব থেকে সময়, সুযোগ ও অবস্থ। বুঝে পদ্ধতি প্রয়োগের জন্ত 
প্রস্তুত হবেন। 

(8) শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কালে শিক্ষককে যথেষ্ট ম'যমী ও মনোযোগী হতে 

হুবে। গল্প-বলার সমর আজগুবী গল্প নয়, বক্তৃতা জনসধাবেশের বন্তৃত। নয়__ 

সত্যসদ্ধানী দৃষ্ঠি 5ঙ্গীকে ঠিক বেখে বিষয়বন্ত পরিবেশন করাই বাঞ্ছনীয়। এর 
জন্তে ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিমার পূর্ণ প্রকাশ অর্থাৎ বিষয়ের গুরুত্ব অস্ুসারে 

কণস্বরের তারতম্য ও ভাষার কলাকৌশলের পরিপূর্ণ প্রকাশ হওয়। দরকার । 
(1) মৌখিক পদ্ধতিতে শুধু শিক্ষকই কথা বলবেন, এট! ঠিক নয়। 

শিক্ষক নিজে যেমন কথ! বলবেন তেমনি শিক্ষার্থাকে কথ! বলার জন্যে আগ্রহী 

ও কৌতুহলী করে তুলবেন । মৌখিক পদ্ধতিকে সার্থক করে তোলবার জন্ত 
প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, বিতর্ক, সমালোচনা, নাট্যাভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা ও শিক্ষ-- 

সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রিয়াধমিতার মুংঘোগস্থাপন করা প্রয়োজন । 
ক 
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আরোহ ও অবরোহ প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে শিক্ষকের আলোচনা যুক্তিপূর্ণ হওয়া 

বাঞ্নীয়। 
(৮) মৌখিক পদ্ধতিতে বিষয় পরিবেশনের সময় শিক্ষার্থীর মনোযোগের 

দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্তক। তাছাড়। সীমিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়- 

বস্থর পরিপূর্ণতা (0০0০60272০৫ 25110659) বজায় রাখাও যুক্তিযুক্ত । 

মৌখিক পদ্ধতিকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্ত সমধমী বিষয়ের মধ্যে অন্ুবন্ধ 

(০০:551500) স্থাপন করা প্রয়োজন। শ্রেণীশিক্ষণের পাঁশাপাশি ব্যক্তি- 

শিক্ষণের জন্তে মাঝে মাঝে পদ্ধতির পরিবর্তন ও প্রয়োগ করে শিক্ষণকে সার্থক 

করে তোলা প্রয়োজন। 

[২] আতঢ্লাচনা। পদ্ধতি (0150853107) ?+1০07045) 

শ্রেণীশিক্ষণ প্রসঙ্গে আলোচন। পদ্ধতির ভূমিক] বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আলাপ- 

আলোচনার মাধ্যমে একটি সাধারণ মতামত প্রকাশিত হয়। এই সাধারণ 

মতামত সমস্য। সমাধানের পক্ষে অতি মুল্যবান। আলাপ-আলোচনায় ষে 

কোন মানুষ খোল! মন নিয়ে স্ব-স্ব ইচ্ছ! প্রকাশ করে ও মতাম্সন্ধানে ব্যাপৃত 
হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানে তাই শিক্ষার্থীর নিঃসংকোচে সক্রিয় অংশগ্রহণ কর! আজ 

শুধু নীতি হিসেবে গৃহীত নয়, শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে এই নীতির 
বাপ্তব ক্পায়ণের চেষ্টাও চলছে। বিদ্যালয় পরিবেশে কোন বিষয় পঠন- 

পাঠনের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মপ্যেকার ব্যদধান ঘুচিয়ে গণতান্ত্রিক আদর্শে 
ও পারস্পরিক সহাযাগিতায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম পরিচালনা 

করা নব ভাবধারার (5৬৮17716170 17 20008201010) সারমর্ম । এরপ প্রক্রিয়া 

শ্রেণী-শিক্ষায় আলোচনা-পদ্ধতি নামে অভিহিত। বস্ততঃ শিক্ষার্থী কোন 

কিছু শেখে আলাপ-আলোচনায়, কথাবার্তায়, ভাবের আদান-প্রদানে, তর্ক: 

বিতর্কে, কৌতৃহলী জিজ্ঞাসার উত্তরে। বর্তমান কালে আলোচনা, কথাবার্তা 

অর্থহীন ন1 হয়ে মনস্তত্ব ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত হয়| আলোচনী- 
পদ্ধতি (ক) সমষ্টিগত ঘরোয়। আলোচন? (17360170081 8:00 015055:02), 

(খ) সমষ্টিগত নিয়মমাফিক আলোচনা (01091 £:০5 01900551013), 

(গে) প্যানেল আলোচন। (780)61 01500551072)» (ৰ) বিতর্ক (926), 

(উ) দিমপোজিয়ম (35100051019), (চ) সেমিনার (961271081), (ছ) গোল- 

টেবিল বৈঠক (২০570 1216 00016:6106) প্রভৃতি যে কোন প্রণালীতে 
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প্রযোজ্য হতে পারে । তবে এ-পদ্ধতি নিশ্চয়ই শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযৌজ 

নয়। কারণ আলোচন। প্রসঙ্গে যে বুদ্ধি, কৌশল, শৃঙ্খলা প্রয়োজন, শিশুর। তা 

যথাযথ পালন করতে পারে না। স্থৃতরাং মাধ্যমিক স্তরের উচ্চতর শ্রেণীতে 

এই পদ্ধতি প্রয়োগ কর যুক্তিযুক্ত । 

আলোচনা-পন্ধতির প্রয়োগ (200110500 06 [01500551018 

১5:০5) £ আলোচনাকে সার্থক করে তুলতে হলে পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে 

অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয় । সার্ক আলোচনার তিনটি অংশ, ঘথ।-- 

(১) প্রস্ততি, (২) আলোচনা এবং (৩) যুল্যায়ন। 

(১) প্রস্ততি পর্বঃ আলোচর্না-পদ্ধতিতে প্রস্থতিপর্ব অতি প্রয়োজনীয় । 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের প্রস্ততি আবশ্যক হলেও শিক্ষকের প্রস্ততি সর্বাগ্রে 

গ্রয়োজন। কারণ, তিনিই শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যে পৌছবার জন্য পরিচালিত 

করবেন । স্থতরাং তার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন হল বি্ষয়বস্ত সম্পর্কে পাগ্তিত্য 

অর্জন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষককে আলোচনার জন্ত পাঠ-পরিকল্পনা (18550 

01977) এবং শ্রেণী-ব্যবস্থাপনা (০1255 817:81)6600010) কর। প্রয়োজন। 

জ্ঞানাশ্রমী বিষয় শিক্ষণপ্রসঙ্গে মূল উপাদান (১০০০৪), সহায়ক পুত্তকাদি 

(7.5£5.67)০৩ 00015), পত্র-পত্রিক1, সাময়িক প্রসঙ্গ (০0102706 89815) 

প্রভৃতি থেকে তথ্য চয়ন করা এবং শিক্ষার্থীদের সেগুলি পড়াশুনা করবার 

নির্দেশ দেওয়! প্রয়োজন । সত্াসন্ধানী নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষার্থাবা 

যাঁতে পড়াশুনা করে ও আলোচনাব ভন্ত প্রস্তত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখ! 

বাঞ্ছনীয়। সুষ্ঠু ও সার্থক আলোচনা-পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য এরূপ পূর্বপ্রস্তুতির 

প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকার্য । 

(২) আলোচনা পর্ব পূ্বস্থিরীক ₹ উদ্দেস্ট নিয়ে এবার আলোচনা! শুরু 

হবে। শিক্ষক-মশায়কে লক্ষ্য রাখতে হবে, (১) শ্রেণীকক্ষে উপবিষ্ট শিক্ষার্থীদের 

মধ্যে যেন শৃঙ্খল। থাকে এবং প্রয়োজনমত প্রত্যেকেই ষেন আলোচনায় অংশ 

গ্রহণ করতে পারে । (২) আলোচন৷ সভায় শিক্ষক তার মন ও মেজাজকে 

এমন রাখবেন, যেন সকলেই খোলা ও খুশী মনে আলোচনা করতে সাহমী হয়। 

গণতান্ত্রিক আদর্শ ই আলোচনার মৌলিক নীতি । আস্তরিকতায় স্থষ্ট পরিবেশ 

আলোচন।-পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ। (৩) আলোচনার সময় আক্রমণাত্মক 

প্রবণতার পরিবর্তে পরমতসহিফুতা, নতুন বিষয় জানবার কৌতুহল, পিদ্ধান্তে 

পচ্ধতি-_-€ (11) 
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পৌছবার আন্তরিক প্রচেষ্টা পরিবেশকে সৌহার্দপূর্ণ করে তুলড়ে পারে। এসব 

দিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন-__-এটাই বাঞ্ছনীয় প্রচেষ্টা ও পরিচালন! । 

(৬) মূল্যায়ন পর্ব ঃ আলাপ-আলোচনার মূল্যায়ন হল এই পদ্ধতির সর্বশেষ 

অল। ষে উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচন| আরম্ভ হয়েছিল ত1 থেকে বিচ্যুতি ঘটলে। 
কিনা, আলোচন]। কতটুকু সার্থকতার পথে পরিচালিত হল তা। বোঝাবার জন্ত 
যূল্যায়ন প্রয়োজন প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর। যেতে পারে যে, বিষয়বস্তর ওপর 
শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং তার ব্যক্তি ও সমাজগ্ডিত্তিক বাঞ্চনীয় গুণ-বিকাশ সম্ভব 
হল কিনা সে সম্পর্কেও মূল্যায়ন করা যুক্তিযুক্ত | 

আলোঢনা-পন্ধতির গুণ (145165 0£ 10150055101) 7501১005) 2 

() আলোচনা-পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষের গ্রতিটি শিক্ষার্থী নিজেকে দায়িত্বশীল 

সভ্য হিসেবে চিন্তা করতে পারে ও সততার সঙ্গে সত্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ 

করতে পারে। 

( আলোচনায় সন্্রিয় হওয়ার তাগিদে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন তথ্য 
সংগ্রহে আগ্রহী হয়। সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে স্বীয় তূল-ক্রটিকে সে অনায়াসে 
সংশোধনও করে নিতে পারে এবং ক্রমশঃ তার আত্মবিশ্বাস স্থদৃঢ় হয়। 

* (1) আলোচনার সময় একে অন্তের বক্তব্য ও যুক্তি শুনে বোঝবার চেষ্টা 
করে। ্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি মিলিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অপূর্ব 
স্বযোগ থাকে এই পদ্ধতিতে । 

(1) আলোচন'-পদ্ধতিতে পারস্পরিক সাহচর্য, সহান্তুতি, পরমতপহ্িষণুতা, 
গণতান্ত্রিক আদর্শ, বিষয় সংক্রাস্ত তথ) সংগ্রহ, সমন্বয় সমস্যার সমাধান, ব্যাখ্যা 
প্রদান, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা গ্রভৃতি কতকগুলি বাঞনীয় গুণের বিকাশ ঘটে । 
এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মানসিক চিন্তাধারাকে বাস্তব কর্মে প্রণোদিত করে 
বাক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্য করে এৰং উন্নয়ন ও প্রগতির পথে অগ্রসর 
হওয়ার জন্ত ব্যক্তির দেহ ও মনকে এগিয়ে চলার" ছূর্বার প্রেরণ! ও শক্তি 
দান করে। 

(৮) আলোচনায় সকলেরই খোলামনে অংশগ্রহণের স্থযোগ থাকে । তাই 
শিক্ষকের সুদক্ষ পরিচালনায় লাজুক শিক্ষার্থী তার লজ্জা ও সংকোচ কাটিয়ে 
উঠতে পারে, হ্প্ন মেয়াদী আলাপ-আলোচনা'র মাধ্যমে ত্রুটিযুক্ত হয়। 
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আলোচনা-পঞ্ধতির ভরি (01001556005 06 70155533101 
[50.0905) 8 একাধিক উপযোগিত। থাক সত্বেও এই পদ্ধতির নিয়নর্ূপ 

ক্রুটিগুলি বিদ্যমান £ 

() আলোচনা-পদ্ধতিতে অত্যধিক সময় ব্যয় হয়। ফলে, নিরদি্ট সময়ে 

কোন বিষয় (7001) অথবা শিক্ষাবর্ষের মধ্যে অনুমোদিত পাঠ্যস্থচী সম্পুর্ণ 

করা দুরূহ হয়ে পড়ে । | 
(1) আলোচন! সুষ্ঠুভাবে ন। হলে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্ত। শিক্ষা'-প্রচেষ্রাকে 

ব্যাহত করে। 

(1/) শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হনে শৃঙ্খলাযুক্ত আলোচন। সম্ভব হয় না । 
(1৮) আমাদের দেশের বিছ্য।লয়-সংগঠন ও পরিচালনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 

আলোচন! পদ্ধতির বিশেষ অন্তরায় । 

[৩] মাজীকত পাঁত5চণ (5০০৫811560 7২৫০1690013) £ 
বিশ শতকের প্রথম থেকে পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির শিক্ষাক্ষেত্রে নান! 

পরিবর্তন লক্ষ্য কর। ষায়। শিশু ও তরুণদেরকে সমাজের উপযোগী সভ্যরূপে 

গড়ে তোলার প্রয়োজনে এই পরিবর্তন খুব বেশী গতিশীল । শিক্ষার্থার্দের কর্ষে 

ও চিস্তায় সামাজিক প্রেরণ। সঞ্চারের দিকে লক্ষ্য রেখে যেমন পাঠক্রম ও পাঠ্য 

বিষয়ের পরিবর্তন কর হয়েছে তেমনি শক্ষণ-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন 

স্বরান্থিত হয়েছে । কার্ধতঃ বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সমষ্টিগত শিক্ষণ- 

পদ্ধতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অন্ততম নীতি হিসেবে গৃহীত হুতে চলেছে। 

সমাজীরুত পাঠ সমাজচেতনা জাগরণের অনুকূল একটি বিশেষ পদ্ধতি । 

সম।জীরুত পদ্ধতির স্বরূপ (৪৭16 0£ 9০0০1911520 [২০০1০ 10 

[40০07০9৭) 2 সমাজীকৃত পদ্ধতি প্রয়োগের বিভিন্ন রীতির প্রচলন লক্ষ্য কর! 

যায়। পুরাতন রীতি অন্থসারে শিক্ষার্থাদের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাদের 
কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ কর হত। এ রীতিকে গ্রন্থ'নুলারী পদ্ধতি নামেও 

অভিহিত করা যায় | অথচ কোন সমন্তামুনক প্রশ্ন থাকলে সরাপরি পুস্তক 

থেকে উত্তর সংগ্রহ কর] যায় না। তখন শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সহযোগিতায় 

অন্তান্ত উপকরণার্দি থেকে সঠিক উত্তর সংগ্রহ করতে হয়। গ্রস্থান্থদারী 

প্রথায় প্রধান অস্বিধ। হুল, শিক্ষণর৫থার। শ্রেণীকক্ষ বক্তব্য পেশ করার সময় 

মুখস্থ কর। বিষয়বস্ত বলার চেষ্টা করে। ফলে, বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম না করেও 

পি 
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অনেকে মুখস্থ করে উত্তর দিতে পারে । এর দ্বারা মৌলিক চিন্তা বিকাশের 

কোন স্থযোগ থাকে না। অথচ প্ররুত লমাজীকৃত পদ্ধতিতে সমষ্টিগত চিস্তার 

বিকাশ হয়-_শ্রেণীকক্ষ পরিণত হুয় গতিশীল সমগ্টিগত জীবনধারার কেন্্ররূপে । 

ফলে, শিক্ষার্থীর! শ্বাধীন চিস্তার অবকাশ পায়, কেউ পশ্চার্দপদ ব1 হতাশ 

হয় না| 
সমাজীকৃত পাঠচর্চার কোন বীধাধর! সীমিত কূপ নেই। শ্রেণী-পর্ধায়ে 

সমষ্টিগত যে কোন রূপই সমাজীকৃত পাঠচর্চ। পদ্ধতি । এসম্পর্কে কয়েকটি 

প্রচলিত প্রকার ভেদের কথ] উল্লেখ করা যায়। প্রথমতঃ, 

এই পদ্ধতি কোন মভ। অনুষ্ঠানের স্বব্ূপ প্রকাশ করতে 

পারে। এরূপ সভায় কতকগুলি কার্ধস্থচী থাকে । সেই হুচী সম্পর্কে সভ্যের। 

স্ব-স্ব বক্তব্য পেশ করতে পারে এবং পারস্পরিক মতামতকে যাচাই-বাছাই 
করে নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্ত তার! বহুমুখী সমস্যা সমাধানের 

চেষ্টা করে। লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন যেন এরূপ আলোচনায় শ্রেণীর প্রত্যেক সভাই 
ংশ গ্রহণ করে। তবে আলোচন। সভায় সভাপতিত্ব করবেন শিক্ষক নিজেই। 

দ্বিতীয়তঃ) বিশুদ্ধ মমাজীকুত শিক্ষণ-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সভাপতি, সম্পাদক 
প্রভৃতি নির্বাচন করে নিজেরাই লোকসভার রীতিতে (৪. 06111910610 6815 

00090600018) সভা পরিচালন। করতে পারে। এরূপ 

ক্ষেত্রে শিক্ষক সভা-কক্ষে না থেকে অস্তরালে থাকতে 

পারেন৷ এতে শিক্ষার্থীর! দ্বিধাহীন চিত্তে আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণে তৎপর 

হয় । তবে এতে শ্রঙ্খল। সম্পকিত নানাবিধ গোলযোগের হ্ষ্টি হয় এবং শিক্ষার 

পরিবর্তে শ্রেণীকক্ষে দস স্থষ্টি ও পঢ লভার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। হৃতরাং গ্রক্রিয়। 

যেমনই হোক সমাজীকৃত শিক্ষণ-পদ্ধতিতে শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে অবস্থান করে 

সভা! পরিচালন। ও নির্দেশ দেওয়াই বাঞুনীয়। এই ব্যবস্থায় প্রথমে ্বতংন্ফর্ত 
ভাব ও ভাষ। প্রকাশে অন্থবিধ। দেখ। দিলেও পরে শিক্ষার্থীদের মন সরল, সহজ, 
মুস্ত অথচ শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়। 

কোন কোন শিক্ষাবিদ এই পদ্ধতির অন্ততমরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক 

(005016501015911559) প্রথার কথ! ভল্েখ করেছেন।: একপ ক্ষেত্রে সমগ্র 

প্রথম নীতি 

্ পু 

দ্বিতীষ রীতি 

],00680001706 056 50181 505155 য় 960000081% ১০৮০০1৩-727766 ৫ 

1017077761০ 131 
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প্রতিষ্ঠানটি বয়স্কদের দ্বার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে। উদ্দাহরণ 
স্বরূপ : পৌরবিজ্ঞানের কোন শ্রেণীকে একটি পৌর-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত কর! 
হুল । এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা পৌরপিতার কাজ করবে। শ্রেশীকক্ষে 
আয্োজিত পৌরসভায় পিক্ষারধার। স্বাধীনভাবে বিভিন্ন সমস্তা আলোচনা করে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই সভায় শিক্ষার্থীর! বিছ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা, 
অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা, কর ও শ্রব্নীতি এবং পরিশাসন সংক্রান্ত নানা 
সমস্যার বিষয় আলোচনা করতেও পারে। পৌরসভার জন্ত তৈরি কর্মসুচী 
শিক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত হুওয়। বাঞ্ছনীয়। তবে সভা পরিচালনার সময় 
নেতার্দের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত কার সুযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত 
করাও প্রয়োজন । আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করার নির্দেশ থাকাও অত্যাবপ্তক | কারণ, এই বিবরণ (২2০0: সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
ও মূল্যায়ন গ্রসঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন । তবে বল! বাহুলা, সমাজীকৃত 
শিক্ষণ-পদ্ধতিতে শিক্ষকের পরিচালন দক্ষতা ও কৌশল সার্থক শিক্ষাদানের 
একমাত্র উপায়। 

সমাজীকৃত পদ্ধতির উপযোগিতা (0515 ০£ 9০0০1811560 

ঢ২০০1:৪0107 7০0])০) £ সমাজীকত শিক্ষণ-পদ্ধতির যথাঁষথ প্রয়োগে যে-সব 

ফলশ্রুতি লাভ কর! যায় তাহল-_ 

(ক) শিক্ষার অন্ততম উদ্দেশ্ত হল শিক্ষার্থীকে সমাজের স্থসভ্য এবং রাষ্ট্রের 
আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে তোল! । সমাজীকৃত পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী 

শিক্ষার্থীঘাত্রই সামাজিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে। 

(খ) এই পদ্ধতি নেতৃত্বসৃলভ গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করে। 

(গ) শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে পড়াশুনা করে সমষ্টিগত পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ 

করার জন্য প্রস্তত হতে হয়। ফলে, বিষয়ৰস্ত সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করার 

সথষোগ সে পায়। 

(ঘ) অংএগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর আলোচনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার 

ক্ষমতা এবং দক্ষত1 বিকশিত হয়। 

(ও) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থার মনে কাজের প্রতি আগ্রহ, কর্ষ-সম্পা্ঘন, 
সংগঠন, শৃঙ্খলা-রক্ষণ ও সক্রিয় সহযোগিতার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। 
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(চ) স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় পড়াশুনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী আত্মগ্রকাশের হযোগ ও 

যম লাভ করে । ফলে, উন্নত স্তরের শিক্ষার্থীরা গ্রগতিশীল চিন্তা ও ভাবরাজির 

জে পরিচিত হয় এবং তাদের সহায়তায় হল্লমেধা শিক্ষার্থার৷ অন্ততঃ বিষয়বস্তু 
সম্পকিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। 

(ছ) এই পদ্ধতিতে শিক্ষক অগ্রসর-অনগ্রসর সর্বপ্রকার শিক্ষার্থীকে কর্মে 

অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে পারেন এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য 

রাখতে পারেন । ফলে, শিক্ষক-শিক্ষার্থার সম্পর্ক স্থুমধুব হয়ে ওঠে । শিক্ষার্থীর! 

শিক্ষককে সহানুভূতিশীল বন্ধু, ষোগ্য পরিচালক ও বিজ্ঞ দার্শনিকরূপে শ্রদ্ধ। 

করতে শেখে। 

সমাজীকত পদ্ধতির ক্রটি (110010901075 06 067৬ ১9০1৪11520 

চ২০০1107) 1/150100) £ প্রথমতঃ অনেক পদ্ধতিবিদ্ শিক্ষক সমাজীরুত 
পদ্ধতিকে শ্রেণী শিক্ষার অন্কুপযুক্ত বলে মনে করেন । তীর বলেন, এই পদ্ধতিতে 

শিক্ষার্থীদের সীমিত সময়ের অপব্যবহার হয়। অধিক পাঠ্যবিষয়ের চাঁপে 

মাধ্যমিক বিগ্ালয়ের শিক্ষথাঁর সাধারণত জর্জরত। তাদের কর্মস্থচীতে 

সময়ের ভাগাভাগি এমনভাবে করা হয় যে, তারা প্রতিটি বিষয়ে উপযুক্ত 
শিক্ষালাভের যথেষ্ট সময় পায় না। 
ঙ 

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে মেধাবী ও উৎসাহী করেকটি ছাত্র শ্রেণীকক্ষ 

প্রভাব বস্তার করে এবং সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশ গ্রহণে বঞ্চিত হয়। ফলে 

পরস্পরের দ্বেষমূলক প্রাঁতদ্বন্দিত] কালক্রমে অস্তদ্বন্দে পরিণত হয়। এর ফলে 

আলোচনা অবশেষে উদ্দেশ্য হীন নিতর্কে বপায়িত হয় ও আলোচ্য পদ্ধতি 

নিজেই শৃঙ্খল। ভঙ্গের কারণ হয়ে পড়ে। 

তৃতীয়ত, এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ সময় সময় যাস্ত্িততায় রূপাস্তরিত 
হয়। কারণ, শিক্ষার্থীরা স্বত:স্কৃর্ত না! হয়ে শিক্ষকের নির্দেশ ও আদেশ-পালনে 
বাধা থাকে । তখন এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ 
হয় না। ূ্ 

চতুর্থতঃ, শ্রেণীতে কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী থাকে যার। নিজেকে জাহির বা 
গ্রচার করার জন্ত উৎসক থাকে । শিক্ষার্থীর ব্যকিসত্ব| ও সামাজিক সত্বার প্রকাশ 
সর্বজনকাম্য । কিন্ত নিজেকে প্রকাশ করার প্রবণতা যখন প্রচারে ব! জাহির 
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পরিণত হয় তখন পদ্ধতির উদ্দেশ্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলে শ্রেণীকক্ষে বিশৃঙ্খল? 
দেখা দেয়; অনগ্রসর ছাত্রর। হয় বঞ্চিত, সমাজীকরণের প্রচেষ্টা হয় ব্যর্থ । 

অবশেষে বলা যায় সমাজীকৃত পাঠচর্চার পদ্ধতি মাধ্যমিক ভ্তরের উচ্চতর 

শ্রেণীর ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ যোগ্য । কারণ, তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনেক- 
খানি পরিপক। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে এ-পদ্ধতি সার্থক পদ্ধতিরূপে গণ্য নয়। 

ক্রটি দুর করার কয়েকটি উপায় (31595 0০ চ011001096 006 
[9265605) £ সমাজীরুত পদ্ধতির উপযোগিতার কথ। ম্মরণ রেখে এর ত্রুটি দূর 

করার জন্ত কয়েকটি উপায় অবলম্বন কর। যেতে পারে । যথা-__ 

(ক) বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের মতামতের যূল্য দেওয়। যুক্তিযুক্ত । 

(খ) আলোচনা-কক্ষে বলবার ব্যবস্থা এমন হওয়। প্রয়োজন ঘেন সকল 
স্তরের শিক্ষার্থী সক্রিয় ও সচেতন হয়ে উঠতে পারে । 

(গ) শিক্ষার্থার্দের পারস্পরিক ছন্দ, গ্রতিযোগিত। ধাতে শিক্ষার পরিবেশকে 

কলুষিত করতে ন। পারে সেদিকে নজর রাখা শিক্ষকের কর্তব্য । শিক্ষার্থার 
ওপর শিক্ষকের প্রভাব থাকবে যথেষ্ট, যেন শিক্ষার্থার৷ সংযত হয়ে শিক্ষায় 

অংশগ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার্থীর বয়স, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের ওপর 

শিক্ষকের শাপন নির্ভর করে। অল্পবয়স্ক ছাত্র, বিশেষ করে যাদের মধ্যে দায়িত্ব- 
বোধ তেমন জাগ্রত হয়নি তাদের প্রতি শিক্ষককে অধিক সাবধান হতে হুবে। 

(ঘ) পাঠ-পরিচালন! এমন হবে ষেন প্রতিটি শিক্ষার্থী সমানভাবে অংশ- 
গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত কর। 

যেতে পারে । প্রতিটি দলের দলপতি নির্বাচন করে একদিকে যেমন শৃঙ্খলা 
রক্ষার চেষ্টা করতে হবে, অন্তদিকে তেমনি সকল দলকেই এক একট] বিষয়ে 

আলোচনায় নেতৃত্ব গ্রহণের জগ্ত অনুপ্রাণিত করতে হুবে। 

($) আলোচন। পরিচালন ব্যাপারে শিক্ষককে আরও কয়েকটি বিষয়ের 

প্রতি লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন । সেগুলি হল-__ 

(১) বিষয়বস্তর আলোচন। ঘেন গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হয়। 

(২) আলোচন। যেন উদ্দেশ্তযূলক হয়। 

(৩) পারস্পরিক কথাবার্তা যেন ব্যক্তিকে আঘাত ন। করে প্রত্যেককে 

অংশগ্রহণে উদহ্ধ করে। 



৭২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পন্ধতি ও পরিবেশ 

(৪) আলোচনাকে সুস্পষ্ট ও জীবস্ত করার জন্ত শিক্ষার্থীর1'ষেন প্রয়োজনীয় 
উপকরণ, পত্র-পত্রিকা, রেফারেন্ল পুস্তক ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ পায়। 

(৫) সিদ্ধান্তে পৌছানোর প্রাক্কালে শিক্ষার্থারা যেন বিষয়গত লক্ষ্য ও 
উদ্দেস্টের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে । এক কথায়, প্রতিটি শিক্ষার্থা যেন 

পদ্ধতির উপযোগিতা দারা লা ভবাঁন হয়। 

[৪] একক পদ্ধতি (0016 &1০0০০) 

উন্ভতব ও বৃদ্ধি (021817) ৪00 06৮210191061)0 £ শ্রেণী শিক্ষণ গ্রসন্ে 

আব্ষ্কিত নিঙিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একক পদ্ধতি সর্বাধুনিক। বহুকাল যাবৎ 
বিগ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিষয়্বস্ত মুখস্থ করানোর প্রবণতা নিয়ে পঠন-পাঠনের 

ব্যবস্থা কর! হত। পাঠ্যপুস্তকই তখন" একমাত্র সম্বলরূপে পরিগণিত হত। 

শিক্ষার্থীদের একমাত্র কর্ম ছিল পুথিগত বিষর্ববস্ত মুখস্থ করা। এরূপ শিক্ষা 

বান্তবে শিক্ষা নামধেয় নয়। বর্তমানে বিষয় শিক্ষণ-প্রসঙ্গে বিষয়বস্তর, ঘটন। ও 
তার গাঁত প্রকৃতি সম্পর্কে অন্নুধাবনেব উদ্দেশ্য নিয়ে পঠন পাঠনকার্য পরিচালিত 

হয়। অবশ্য আঞ্জকাল স্কোন কোন শিক্ষক শুধু মুখস্থ করানোর উদ্দেশ্য নিয়েও 

পাঠাবিষয়ের.. * শিক্ষাানে প্রবৃত্ত হন। আবার আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে 

সাগঠনিক গতি অভিজ্ঞ শিক্ষক অনেক সময় বর্তমানে প্রয়োজনীয় লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য স্বিপীকৃত করে এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, যার দ্বারা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ট 

সার্থক হয় *1| কি করে বিষয় সংগঠন করতে হবে (70০ 00 81:81 

0০85৪ ০ 5.) সেই সযস্যাই এরপ ব্যর্থতার মূল কারণ। বিষয় সম্পর্কে 

সম্পূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে হলে বিষয়-মংগঠন এমন হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থার 
যূল বিষয়কে কেন্ত্র করে অন্যান্ত সম্পাঁকত উপবিষয়াদি স্বছঠুভাবে অঙ্ধাবন 

করতে পারে। 

দেখা গেছে, ছুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক বিচার করে পঠন-পাঠনের দ্বার বিষয় 
অনুধাবন হুম্পষ্ট হয় । কোন মূল বিষয়ের সঙ্গে অস্থিত অন্যান্ত দুই বা ততোধিক' 
বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি রেখে পঠন-পাঠন করলে মূল বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। অতএব সুস্পষ্ট অনুধাৰনের জন্ত প্রথম প্রয়োজন হল অন্থবন্ধ 

এককেন্ড্রিক প্রথায় (09.6180100) পদ্ধতিতে পাঠদান কর | দ্বিতীয় প্রয়োজন 

বিষয় সংগঠন হল মূল বিষয়টিকে কয়েকটি একক (3012) এবং একককে 
কয়েকটি উপ-এককে (58-01)10 বিভক্ত করে বিষয়-সংগঠন কর।। এককেন্ছিক 
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প্রথায় (001025 9596০02) বিষয়-সংগঠন করতে পারলে শিক্ষণীয় বিষয় 

শিক্ষার্থীর নিকট অনেক বেশী হুস্পষ্ট ও জীবস্ত হয়ে ওঠে। 

এককেন্ত্রিক প্রথুয় বিষয়-সংগঠনের পশ্চাতে জার্মানী গেন্টাণ্ট মনোবিজ্ঞানী- 

দের সমগ্রতাবাদের প্রভাব বিদ্যমান | গেস্টণ্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শারীরিক, 

মানসিক এবং দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিকতা৷ অথব। সংহত এককগুলির 

দ্বার! একট। পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পায়। এই মতবাদ এককেন্দ্রিক পরিকল্পনা 

রচনার (01575 চ121) 06 01820158010) ক্ষেত্রে বিশেষ অন্থকুল। এই 

হিসেবে আমরা কোন মূল বিষয় বা কর্মকে কতকগুলি এককে বিভক্ত 

গেস্টাপ্ট মতবাদ ও , করতে পারিশ। প্রতিটি একক যেন মূল বিষয় সম্পর্কে 

সামগ্রিকতা আলোকপাত করে। এসব এককের সঙ্গে যখন শিক্ষার্থীর 
কৌশল, অভ্যাস, অভিরুচি, প্রবণত। প্রভৃতি মিলেমিশে তার চিস্ত। ও আচার- 

আঁচরণকে নতুনকূপে পরিচালিত করবে তখন তৈরি হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব। 
সমগ্রের একটা সম্পূর্ণরূপ আছে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এই রূপটি প্রকাশিত হয় 
না। এই সমগ্রতা তত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে একক পদ্ধতি । এই 
পদ্ধতিতে মূল বিষয়টি স্থিরীকৃত করে সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পকিত প্রাসঙ্গিক 
সমস্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়। 

শিক্ষাক্ষেত্রে একক শব্দটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষণ-পদ্ধতির 

ব্যাখ্যাকর্তার! স্ব-স্ব মতানুযায়ী এই একক শবের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন । 

একক প্রসঙ্গে মাইকেলীজ (71£071:5) বলেছেন, ইউনিট হল কতকগুলি 

সহজ, সরল অভিজ্ঞতার সধত্ব-বধিত রূপমাত্র। বিশেষ বিষয়বস্তর সঙ্গে এর! 

ঘনিষ্টভাবে সম্পকিত এবং সথাজবিগ্যাপাঠের উদ্দেশ্ট পূরণের সহায়ক। 
পক্ষান্তরে, কুক (1০০), বেক (73202), এবং কেয়ানি (705279)) বলেন, 
অভিজ্ঞতাকেন্দিক একক হুল ছাত্র-শিক্ষক কর্তৃক পরিকল্পিত শিক্ষামূলক 

1. 4৯ হা1৮ 15 009 59018] 50001952089 106 069060 25 ৪ 021:600]1]5 

96561090620. ১21193 0 ০1)11011:5  2700511217065, 17651906000 ৪. 79101001181 00010 

8180. 05918160 00 60170100662 00 036 901216৬21095731 01 006 100:009565 ০0 0106 

50019] 900৫1০5,৮7৮78470729125, 

2. শিক্ষণ-প্রপঙ্গে ইতিহাস-_হালদার, পৃঃ ১৯৬। 



৭৪ শিক্ষণ-প্রদঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

অভিজ্ঞতাবলী এবং ইহ। শিশুর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রয়োজন: 

সিদ্ধির অনুকূলে রূপাঁয়িত। এই পরিকল্পনার রূপায়ণ প্রসঙ্গে বস্তভিত্তিক ও 
একক পদ্ধতির ্ববপ সাংস্কৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে কাজে লাগানে। হয়, যেন 
ও সংজ্ঞা বি্ভালয়ের গণতান্ত্রিক ধারার উদ্দেশ্তাবলীর প্রয়োগ সার্থক 

হয়। একক সম্পর্কে জেরোলিমেক (971016%) বলেন, একক হুল শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্যে বিষয়বস্ত সংযোজনার উপায় মাত্র। এর দ্বার শিক্ষার্থা শারীরিক 
ও মানসিক দিক থেকে সক্রিয়ভাবে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মে অংশ গ্রহণ করে 
এবং গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যব্ষয়বস্তকে (50891506108 0661 091080615 বাস্তবে 

প্রয়োগ করে। এরূপ শিক্ষা শিক্ষার্থারা৷ তাদের আচার-আচরণ ও কৌশলকে 

এমনভাবে গোড়ে তোলে যেন, তার। নতুন. পরিবেশে নতুন সমস্যার সঙ্গে 
আরও সার্থক ভাবে সঙ্গতিস্থাপন করতে পারে। একক পদ্ধতির সংজ্ঞ! নির্দেশ 

প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ বপসিং (0554) বলেছেন,_একক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে 
এমন কতকগুণি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সার্থক কর্মধার। অনুশীলন করতে হয় বার 

ফলে কর্মের মূল উদ্দেশ্ঠটি ভালভাবে আয়ত্ব কর! সম্ভব হয়, শিক্ষাগত অভিজ্ঞত। 

সঞ্চয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর আচরণেও যথোপধুক্ত পরিবর্তন ঘটে। 

বস্বতঃ যে কোন বাপক বিষয়ের আলোচনার সময় বিষয়টিকে কয়েকটি প্রধান 

অংশে বিভক্ত করা হয়। এই অংশগুলি যুল বিষয়ের এক-একটি একক । 
এককগুলি -ামগ্রকভাবে মূল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে এবং অখণ্ড গ. 

অবিভাজ্য জ্ঞন অ্দনে সহায়তা করে। 

একক পদ্ধতির প্রয়োগ (40511585000) 0৫ 0716 150660509) 2 

একক পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালন। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কর! হয়। 

পাঠ/বিষয় খপেক্ষা। অভিজ্ঞতার গুকত্ব এখানে অনেক বেশী । এর ফলে শিক্ষার 

অভিজ্ঞাব ওগর ফলশ্রুতি হল-_প্রথমতঃ, শিক্ষার্থী বিষয় সম্পর্কে সুম্পষ্ট 
গুরুত্ব দেওব। ধারণ। (00005190) ও রসানুতৃতি (7001501561010) 

লাভ করে । দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থা শিক্ষালাভের যাধামে শারীরিক ও মানসিক 

নৈপুণ্য (91111) অর্জন করতে পারে। অবশেষে বিষয়বস্ত্ব সামগ্রিকতার 

গওপব বিশেষ উপলব্ধি (00051505100106) এবং জ্ঞান ((:00/16056) অর্জন, 

করে শিক্ষার্থী পরম আনন্দলাভ করে । 



আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি ৭৫, 

একক পদ্ধতির প্রয়োগপ্রসঙ্গে পাঠ-পরিকল্পনার পূর্বে এই পদ্ধতির 
বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। একক পদ্ধতির প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য 

এই পদ্ধতির প্রয়োগ- ; হল--(১) পাঠক্রমের লামগ্রিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে 
মূলক বৈশিষ্টযগুলি পাঠদানের উদ্দেশ্ট বা লক্ষ্যটি বেশ সুনির্দি্ ও সুম্পষ্টাভাবে 

উল্লেখ ও ্লেষণ করা হয়। বল] বাহুল্য, উদ্দেশ্ঠটি পু'থিগত ও অবাস্তব ন! হয়ে 

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। (২) প্রশ্নের উত্তর- 

দান, অনুলিখন, সংক্ষিগ্তকরণ, আলোচন1 ও বিতর্কে যোগদান, পাঠাগারের 

ব্যবহাব, কর্মস্থল পরিদর্শন প্রভৃতি শিক্ষার্থীব যাবতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা ও আচরণ 
এই উদ্দেশ্টাপূরণের দিকে জক্ষ্য রেখে পরিচালিত হবে। (৩) একক পদ্ধতিতে 

শিক্ষাদানের পে সঙ্গে প্রয়োজনীয় নান! প্রকার শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার 

করা প্রয়োজন। (9) মনে রাখা দরকার, একক পদ্ধতি একা স্তই ছাত্রকেন্দ্রিক 

ও তার অভিজ্ঞতাভিত্তিক | তাই এই পদ্ধতি শুধু পঠন-পাঠনমূলক নয়, আচরণ 

ভিভতিকও বটে। (৫) একক পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচাঁনলার সময় শিক্ষার্থীর বাঞ্চনীয় 

পরিবর্তন কতথানি হল, কতখানি স্থিরীরুত উদ্দেশ্ত সার্থক হল-_এর যূল্যায়ন 
সঙ্গে সঙ্গে করা হয়। 

একক পদ্ধতিপ্রসঙ্গে পাঠ পরিকল্পনায় সাধাবণত: হার্বাটের পঞ্চ“লোপান 

অথব1 তার শিষ্গণের ব্িিসোপান নীতি গৃহীত হয়। প্রতিটি পাঠ পর্বি- 
কল্পনায় জ্ঞানে অখগুতার ওপব জোর দেওয়া! হয়। জন ডিউইও তাব 

সমস্তা-পদ্ধতিব মাধ্যমে উদ্দেশ্ভিত্তিক জ্ঞানান্থশীলনেব ওপরই গুরুত্ব দ্িয়েছেন। 

এপ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ স্ব-ন্ব চিন্তাধাবায় জ্ঞানের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলার 

দিকে বিশেষ জোর দেন। একক পদ্ধতির প্রয়োগপ্রসঙ্গে চিকাগে! 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ে ডক্টর হেনরী সি. মরিসন ( 40777507) 

বিষয়টিকে আরও স্স্পষ্ট করে তুলেছেন। ১৯২৬ খ্ীষ্টাব্ধে 
প্রকাশিত তার 7706 21800106 ০0৫67068018106 2 9200081 90750019 

গ্রন্থটির মাধ্যমে তিনিই প্রথম এই নতুন পদ্ধতিকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের 

উপযোগী করে ব্যবহারিক বিধি প্রকাশ কবেন। ডক্টর মঠিশনের মতে পাঠ- 

পরি কল্পনায়-_(১) আবিষ্কার (চ.0101:80109), ২২) উপস্থাপন (01656700100), 

(৩) উপলকি /4১5817011580100)১ (৪) সংগঠন (065511586100) এবং 

(৫) আবৃত্তি (0.6০6৪01০2)-_-এ পাঁচটি স্তর থাকবে। 

পাঠ-পরিকল্পন। 



-শ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধাত ও পরিবেশ 

মেনন মাধযতম শিক্ষা! 0580208 ৮5 00208)18 
আধুনিক মনস্তত্বভিত্তিক শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির অন্ততম ও অপরিহার্য 

লক্ষণ হল সক্রি়তা (£১০৮1:5) বাঁ কর্মের মাধামে শিক্ষ।। কিন্তু শিক্ষায় 

সক্রিয়তার প্রশ্ন কেন? 

কারণ সক্রিয়ত৷ হল শিশুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য । শিশু ্বাভাবিকভাবে 
সদা চঞ্চল ও কর্মবাস্ত। সে কিছুতেই ছু-দণ্ড চুপটি করে বসে থাকতে 

পারে না। সেহাপে, কার্দে, জিনিষ নিয়ে ভাঙে-গড়ে, এক জায়গার জিনিষ 

অন্তন্র সূরায়, বড়দের অনুকরণ করে নান। খেল। খেলে- ইত্যাদি | চিরচঞ্চজতা 

ও ব্যস্ততাই ষেন তার জীবন। তাই আক্রিয়তাই (2০61165) হল তার 

জীবনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। অফুরস্ত শক্তি যেন শিশুর দেহ-মনে বিরাজ 

করে। তাই সে বিশ্রাম বলতে কিছু বোঝে না। কর্ম-চঞ্চলত। ও ব্যস্ততার 

ভিতর দিয়ে তার জীবন এগিয়ে চলে । কর্মের ভিতর দিয়েই তার দেহ-মনের 

বিকাশ সাধিত হয়। শিশুর এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে অবহেল] করলে তার 

দেহ-মনের বিকাশ স্বাভাবিক হয় না। শিক্ষা! হল শিশুর দেহ-মনের স্বাভাবিক 

বিকাশ ও বুদ্ধি। তাই শিশুর শিক্ষার প্রয়োজনে তার স্বাভাবিক সক্রিয়তার 

পথে কোন অস্তরায় হুষ্টি কর] চলে না। 

গতধনুগতিক শিক্ষায় শিশু ছিল অবহেলিত। সেখানে শিশুর কোন 
ভূমিকা হিল না। শিক্ষকের পাগ্ডত্য এবং বিধয়বস্তর ভার-বোঝ। ছিল 

শিক্ষাদনের উপায়। শিক্ষক তখন যা শেখাতে ইচ্ছা! করতেন শিশুকে বাধ্য 

হয়ে তাই শিখতে হুত। শিশুর স্বাভাবিক খেলাধুলা, চঞ্চলতা ও কর্মব্যস্ততাকে 
তখন আমল দেওয়া হত ন1। শিক্ষায় "শুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রচি-অভিরুচি, 

আগ্রহ-প্রবণতার কোন স্থান ছিল না। শিশুর জক্রিয় গ্রচেষ্টার দ্বার। তার 

সপ্ত সম্ভাবনার বিকাশসাধন, তার স্বাভাবিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়ে 

কর্মশক্তি বিকাশের প্রচেষ্টা ইত্যাদি তখন শিক্ষকদের শিক্ষণ-প্রচেষ্টার বিষয়রূপে 

পরিগণিত হত না। তাই গতানুগতিক শিক্ষায় আরোপিত কর্ম শিক্ষার্থীর 

স্বাভাবিক সক্রিয়তার পথে অন্তরায় হৃহ্ি করত। গতানুগতিক শিক্ষা ছিল 

শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষার প্রতিবন্ধক । 

নব্য শিক্ষাতত্তবে শিশু আর অবহেলিত নয় । যে শিখবে সে কিছুই 
জানে না, তাই নে শিখবে । শিক্ষার্থীর দেহ-মনই হল শিক্ষালাভের পটভূমি | 



আধুনিক পিক্ষণ-পদ্ধতি ৭৭ 

পটতূমির অন্গকুল বিষয় পরিবেশন করা ব! কর্মের ব্যবস্থা করাই শিক্ষদাঁনের 
যুলকথা। তাই শিশু আজ শিক্ষণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় বিষয়। পরীক্ষণ 
পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে গতালুগতিক শিক্ষা-চিস্তার আমূল পরিবর্তন এসেছে । 
এখন আর শিক্ষার্থীর নিক্ষিয় গ্রহীত1 মাত্র নয়, তাকেও সক্রিয়ভাবে শিক্ষা গ্রহণ 

করতে হয়। শিক্ষক শিশুকে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান না৷ করে তিনি আজ 

সকল প্রকার কর্মমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। নব্য শিক্ষাতত্বে শিক্ষা আর জীবনের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যদি বাস্তব জীবনের 
যোগস্ত্র বজায় রাখতে হয় তবে শিক্ষার্থীকে সক্রিয়ভাবে অভিজ্ঞতা আহরণ 

করতে হবে । এই জক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েই' প্রবতিত হয়েছে খেলাভিত্তিক 

শিক্ষা। আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর খেলাসহ সকল কর্মমূলক 
প্রচেষ্টাকে মর্ধাদা দেওয়া হয়েছে । তাছাভা, গতানুগতিক শিক্ষায় ব্যক্জি- 

বৈষম্যের নীতি অন্ুস্থত হত না। ফলে, শিশু-জনতার সামনে এক নির্দিষ্ট 

পাঠ্যস্থচী উপস্থাপিত করে শিক্ষক শিক্ষার্দান কার্ধ সমাপ্ত করতেন । কিন্তু 

মনন্তার্থিক গবেষণার ফলে আমর! জানতে পেরেছি ষে, বিভিন্ন শিশুর মধ্যে 

সামর্থ্য ও গ্রহণ ক্ষমতার পার্থক্য বিদ্যমান । স্থতরাং সমস্িগত বৈচিত্র্যহীন 
শিক্ষাুচী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দে্যকে বার্থ কবে, কারণ এবূপ শিক্ষাস্থচী ব্যক্তি 

বিকাশের সহায়ক নয়। শিক্ষণের প্রকৃষ্ট নীতি হবে ব্যক্তির সামর্থ্য, গ্রহণ 

ক্ষমতা, চাহিদ। ও রুচি অন্ুষায়ী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত কর।। এক কথায় শিক্ষার 

নীতি হবে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যভিত্তিক। 

ব্যক্তিবৈশিষ্ট/ই হুল আধুনিক শিক্ষাতত্তের ভিত্তি। ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য 
কি? সক্রিয়ত1 ব1 শ্বাভাবিক কর্মচঞ্চজতাই হুল ব্যক্তি বা শিশুর বৈশিষ্টা। 

কর্মচঞ্চলতা ব। সক্রিয়তা। লক্ষ্য করে শিশুর মানসিক প্রবণত। ও আগ্রহ বিচার 

কর। যায়। মনোবিজ্ঞানীর। শিশুর এই হ্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি ক'রে 

অন্থকৃল শিক্ষার আয়োজন করতে বলেছেন। তাই নব্য শিক্ষাতত্বে সন্রিয়তা- 

ভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতির উত্তৰ হয়েছে। কারণ সক্রিয়তাই (4০61৮15) হল 

শিশুর বৈশিষ্ট্য । শিশু নিজে কাজ করতে ভালবানে। শিশুকে দিয়ে কাজ 
করানে। অতি সহজ | শিশুর নিকট কর্ষচঞ্চলত1 হল সহজাত বিষয়। তবে; 

তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করাই হুল সমস্যা | 



৭৮ শিক্ষণ-গ্রলঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

শিশুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্কে সঠিক পথে পরিচালনার জন্ত শিক্ষাবিদরা 
বহুকাল ধরে গবেষণ। করে আসছেন । ফলে উদ্ভৃত হয়েছে বিচিত্র শিক্ষণ 
পদ্ধাতি। আধুনিক এসব পদ্ধতি বিশ্লেষণ ক্রলে সক্রিয়তার প্রভাব বিশেষভাবে 
লক্ষ্য কর যায়! 

২,১আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতিগুলোতে সক্রিয়তার প্রভাব বিভ্ঞমান। 
শিক্ষার ইতিহাসে বুশো! (09%5582% 5 1712-17%8) শিশুর স্বাভাবিক 

সক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এক নতুন যুগের সুচনা করে গেছেন। গতাঙ্গ- 

গতিক, প্রাচীন ও অন্ধ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে তিনিই প্রথম প্রচার 

করলেন শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বৈপ্লবিক বাণী। তিনি তার মানস পুত্র 
এমিলের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তিনটি সর্বজনগ্রাহ মৌলিক নীতির সন্ধান 
দিয়ে গেছেন £ (ক) জন্মমৃহ্র্ত থেকে শিশুকে তার আচরণের স্বাধীনতা দিতে 
হবে। (খ) শিশুর! সক্রিয়ভাবে তার্দের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা 

গ্রহণ করবে এবং পুস্তকে বণিত বিষয়বস্তর মধ্যে তাদের শিক্ষ। সীমিত থাকবে 

না। (গ) তাব। প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে হাতের কাজ শিখবে | রুশোর 

কথায় বল! যায়, “প্রতিটি শিশুই থাকবে তার নিজন্ব শিক্ষক' | তীর বৈপ্লবিক 
শিক্ষাতত্বে সক্রিয়তা। (4001515) এবং স্বয়ং-ক্রিয়তার (৫১০১-০৭০৪০০) 

ভাবধার। হুস্পষ্ট ৷ 

রুশে। কেবল বৈ.€িক বাণী প্রচার করে গেছেন কিগ্ত নীতিগুলির অনুশীলন 
করার চেষ্টা করেননি। পরবঙকালে তার বিপ্লবী পথ ধরে এগিয়ে এলেন 

কয়েকজন শিষ্য। তাদের মধ্যে স্থইজারল্যাণ্ডের জোহান হিনরিক 

পেষ্টালগুলীর (0০01:277 122 62%7207 12852102হ), 1764--1827) নাম 

বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য । তিনি রুশোর শিশ্যন্থলভ শ্রদ্ধা নিয়ে তার তত্ব- 
গুলোকে পরিমার্জন করে বাস্তবায়িত করেন। রুশো শিক্ষাকে শিশুর 
স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও সহজাত প্রবৃত্তির ওপর স্থাপন করতে চেয়েছিলেন । 
আর পেষ্টাল্পী শিশুর সহজাত প্রবণতাকে ষথাযথভাবে বিকাশসাঁধনের 
উপায়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাহলে শিক্ষককে শিশুমনম্তত্ব জানতে 
হবে। শিশুমনের প্রয়োজন অন্গসারে কর্মের যোগান দিতে হবে । এ ব্যাপারে 

ইন্ডরিয়গ্রাহ বন্তই শিশুকে উৎসাহিত ও কর্মচঞ্চল করতে পারে । 
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এই সক্রিয়ত। তত্বের (71)90:5 ০£ 2,০৮1) ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী 

শিক্ষাবিদর] শিশু-শিক্ষার উপযোগী নান পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রবর্তন করেছেন। 

আমর। এখানে কয়েকটি শিক্ষ।-পদ্ধতি একে একে আলোচনা করব : 
| 

৯] কিক গা্্টন পদ্ধতি (15588268 9556609) ৪ 

জার্মান শিক্ষাবিদি ফ্রয়েবেল (1782-_1852) ছিলেন এই পদ্ধতির 
উদ্ভাবক । কিগারগার্টেন পরিকল্পনা! একটি দার্শনিক সত্যের ওপর প্রতিঠিত। 

শিশুর আত্মোপলবধি আমে তার অস্তমিহিত ক্রমবিকাশের মাধামে। আর 

এই ক্রমবিকাশ সম্ভব হয় সক্রিয্তার ম্বাধ্যমে । ফ্রয়েবেল তাকে বলেছেন “আত্ম- 

সক্রিয়তা' (92179001105) | এই সক্রিয়ত শিশুমনের ধর্ম । শিশুকে সক্রিয় 
করে তুলতে বাহিক কোন প্রচেষ্টাব প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিকভাবে শিশুর 

জীবনে এই সক্রিয়তা বিদ্যমান । শিশুব সক্রিয়ত! তাঁর খেলাধূলা! এবং অন্ান্ত 
স্বতঃগ্রণোদ্িত কাজের মধ্যেই প্রকাশিত হয়; যেমন-_নাচগান, আমোদ- 

প্রমোদ, চলাফেরা, কথাবার্তা, ছবি আঁকা, গল্প বল] প্রভৃতি কাছের মধ্যে। 

ফয়েবেল বলেন ঃ প্রতিটি শিশুর মধ্যে ঘষে স্জনশীলতা রয়েছে কাজের মধ্যে 
তার প্রকাশ ও পরিতুপ্তি ঘটে। তাই তার কিগারগার্টেন পদ্ধতির একট! 

বৈশিষ্ট্য হল-_ইন্দ্রিয়াছভূতির অন্থশীলন। নানা ধরনের কাজ ও বপ্তভিত্তিক 

পাঠেব (০১1০০০৮০ 155502) দ্বার শিশুর ইন্দ্রিয়চর্চ। হয় এবং এটাই হল শিশু- 

শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মনন্তাত্বিক ভিত্তি। পুত্তক পাঠের ওপর এ পদ্ধতি 

মোটেই গুরুত্ব প্রদান করে না। সকল প্রকার এক্যমূলক এবং লম্মিলিত কর্ম- 
প্রচেষ্টার ওপর কিগারগার্েন শিক্ষাদান পদ্ধতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। 

ইন্ড্রিয়ান্ুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষাকে বাস্তবধমী করে তোলার জন্য ফ্রয়েবেল 

কয়েকটি নির্দিষ্ট বস্তর উদ্ভাবন করেন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিূপে প্রয়োগ করেন। 

এগুলিকে তিনি উপহার (3166) এবং কাজ (0০০018007) বলে অভিহিত 

করেছেন। একটি গোলাকার বস্ত (90176:5), একটি ঘনক্ষেত্র (056) এবং 
একটি নলাকৃতি (0511051) বস্ত ছিল শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে গ্রধান “উপহার । এছাড়। 

অন্তান্ত উপহারও ছিল। বিভিন্ন রঙ, আকৃতি, পরিমাণ ইত্যাদি শেখানোর 

জন্ত এই উপহারগুলি খেলনারূপে ব্যবহার কর। হুত। কাজের সামগ্রীরূপে 
মাটি, বলি, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি শিশুদের দেওয়। হত। এসব “উপহার ও 



৮৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধত ও পরিবেশ 

কাজের; ছারা শিশুর স্থজনশীলতা বুদ্ধি পায় এবং প্রতিটি শির সক্রিয়ভাবে! 

শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। 

[ই] আন্টেসক্ী (10706555011 7066০) 2 

ফ্রয়েবেলের মতো ইটালীর শিক্ষাবিদ মারিয়া! মণ্টেসরী (7119716 

71057655076, 1820--1952) শিশুর অন্তনিছিত সম্ভাবন! বিকাশের ওপর 

গুরুত্ব দিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছেন। আমর! তাঁকে মণ্টেসরী 
পদ্ধতি (১1006655001 1160৩) বলি। তার শিক্ষাতত্বেব মূলকথা 

ন্বাধীনতা প্রথম, স্বাধীনতা দ্বিতীয়, স্বাধীনতা শেষ । রুশো, পেষ্টালৎসী, 

ফ্রয়েধেল প্রমুখ সকলেই শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতার কথা স্বীকার করেছেন। 
কিন্তু মণ্টেপরীর ন্যায় কেউই "ম্বাধীনতা” ব্ষিয়টির বাশ্ুবধমী ব্যাখা দিতে 

পারেন নি। তিনি বলেন সক্রিয়ত ছাড়া শ্বাধীনত। অর্থহীন। স্বাধীনত! 

বলতে সক্রিয়তাকেই ৰোবঝায় আর এই সক্রিয়ত1 শিশুমনের ব্বাভাবিক ধর্ষ। 

শিশুর সক্রিয়তা শ্বতঃগ্রণোদিত। তাই সক্রিরতাই স্বাধীনতার নামান্তর | 

মণ্টেসরীর এ ধরনের ব্যাখ্যাকে বল] হয় স্বয়ংশিক্ষা বা স্বয়ংক্রিয় শিক্ষাপদ্ধতি 

(8960-570080100)। শিশু তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজেই শিক্ষা লাভ 

করবে। সক্রিয়তাই শিশুশিক্ষার মর্মবাণী। 

মণ্টেসরী পরিকল্পনায় শিক্ষিকাকে বল! হয় পরিচালিক (010601655) | 

তিনি সহানুভূতিঈ ন, সদাহাম্তময়ী, তিনি দরদী মন নিয়ে শিশুর সহজাত বৃত্তি- 

গুলে। কিভাবে বিকাশপ্া ভ ধরে ত। দেখবেন । তিনি নীরব দর্শকষাত্র। মণ্টেসরী 

ইন্জরিয়ানুতূতির অন্থশীলন (0:810108 0£ ১2585) ও উতৎকর্ষের জন্ত বিজ্ঞান- 

সম্মত কতকগুলে! যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করেন। এগুলোকে বল। হয় শিক্ষামূলক 
সরঞ্জাম (0199000 4১010818005) | নাজনরগ্জামগুলে। ছুভাগে বিভক্ত, ষথা-__. 

ইন্রিয়চর্চামূলক ও বুদ্ধিচর্চামূলক । প্রথম শ্রেণীর সাজসরঞ্জামগুলো দ্বার! 'সঠিক 
ও নিখুত প্রত্যক্ষণে ও ধারণ। গঠনে সহায়তা কর হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর 

সাঁজসরগ্তাম লিখন, পঠন ও বুদ্ধির অন্থশীলন মুলক কর্মে শিশুকে সাহাধ্য করে। 

শিক্ষায় উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এই মণ্টেপরী পদ্ধতির মর্মবাণীকে 
মর্যাদা দেওয়। হয়। তবে দেশ ও কালের প্রয়োজন ও সুযোগ অহ্থসারে পদ্ধতি" 

প্রয্োগের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক সাজ লরগ্রামগুলির পরিবর্তন করা হয়। 
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[৩] ০সব্াগ্রামস পদ্ধতি (565881819 70600) 

ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ছর্দশ। লক্ষ্য করে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাবে 

মহাত্মা গান্ধী “হরিজন পাভ্রকায় সব প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষার (78510 
চ70০০৪6০০) পরিকল্পন। প্রকাশ করেন। এ বছর ওয়ার্ধায় এক শিক্ষা সম্মেলনে 

গান্ধীজীর এই পরিকল্পন1 সর্বসম্মত অনুমোদন লাভ করে। তাই বুনিয়াদী 
পরিকল্পনার অন্য নাম ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (৬7 01109 0197) । ওয়ার্ধার 

সেবাগ্রাম ছিল এই নব পরিকল্পনার বান্তবায়ণের কেন্দ্র। বুনিয়াদদী শিক্ষাকে 

বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্টা করার জন্য ওই কেন্দ্রেই উদ্ভুত হল নতুন শিক্ষণ-পদ্ধতি। 
এই পদ্ধতি তাই সেবাগ্রাম পদ্ধতি নাঁমে খ্যাত। 

সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে নিছক বক্তৃতা ([.2০0016) ব। পুস্তক পাঠের মাধ্যমে 

শিক্ষাদানের নীতি বঙ্গিত হয়। সেবাগ্রাম পদ্ধতির ভান্ত হল শল্পকেন্দ্রিক 

(05800605609) শিক্ষা পদ্ধতি । একটি মৌলিক শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে 

শিক্ষার্থীর। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান 

অর্জন করবে। এই নতুন পদ্ধতিতে যূলতঃ অন্থবন্ধ নীতি (6:0202215 ০৫ 

00715190100) অনুমরণ করা হয়! এই নীতির পেছনে মনশ্তান্তিক সমর্থন 

রয়েছে । কারণ, লক্ষ্য করা যায় আমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য হাতহান, ভূগোল, 

সমাজতত্ব, জীববিজ্ঞান, পণীর্ঘবিজ্ঞান ইত্যাদি নান! শান্্ পৃথক পৃথক ভাবে 

অধ্যয়ন করি, অথচ বিশ্বের জ্ঞান এক ও অথগু | তাই উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের 

মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। এই সম্পর্ক বজায় রেখে এক ও অথগু জান 

লাভের উপায় হল অস্থবন্ধ নীতিতে পাঠচর্চ। তাই সেবাগ্রাম পদ্ধতির মূলত 
হিসেবে এই নীতি গৃহীত হয়েছে। 

শিক্ষাকে শিল্পকেন্দ্রিক করার পেছনে ছুটি কারণ প্রধানতঃ গান্ধীজীর মনে 

কাজ করেছিল £ একটি হল (১) শিক্ষা হবে কর্ম-কেন্দ্রিক। শিশু শ্বাভাবিক 

ও সক্রিয়ভাবে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে, শ্রমের মূ্যার্দা সম্পর্কে 

অবহিত হবে। অন্যটি হল, (২) শিক্ষার দ্বারা শিশু শিল্পে দক্ষতা লাভ 

করবে। ভবিস্বতে এ-শিল্পই হবে শিক্ষার্থার বৃতি। সে হবে আত্মবিশ্বাসী ও 
আত্মনির্ভরশীল । এক কথায় এ-শিক্ষ! হবে কর্মাংশ (00108 ৪:0 ও চিস্তাংশ 

(03801780810 সহযোগে বাস্তব ও জীবনমুখা | তাই সাক্রয়তা তথ্বের 

(5170619169 ০£ 4১0%5105) ওপর ভিত্তি করে সেবাগ্রাম পঞ্চতি প্রতিষ্িত। 

পদ্ধতি-_-৬ (1) পদ 



৮২ শিক্ষণ-প্রপজে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

স্থতরাং কর্মের মাধ্যমে শিক্ষালাভের (16910151776 0৪ 40108) নীতি এই 

পদ্ধতিতে স্বীকূত। 

অবশেষে বলা যায়, গান্ধীজী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার বান্তব ক্ষেত্র 
প্রয়োগ জনিত এই পদ্ধতির বহু ক্রুটি-বিচুাতি ধর] পড়ে । তাই নান। দিক থেকে 

সংশোধন ও আঞ্চলিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ কর! হচ্ছে । 
ৃষটাস্তস্বরূপ বল! যায়? প্রথমতঃ একটিমাত্র শিল্পের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় 
একাধিক শিল্প শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, নিদিষ্ট বৃত্তিতে 
অভ্যস্ত করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীগ সামগ্রক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও বিকাশের চেষ্টা 
কর] হচ্ছে। তৃতীয়তঃ, শিল্পকর্ম ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক বাঞ্ছনীয় কর্ষের 
আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এক কথায় 
সংশোধিত সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে কর্মভিত্তিকত। অক্ষুন্ন রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত । 
আক্তকাল প্রাথমিক স্তর ছাড়াও মাধ্যমিক শ্তরেও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্দান 

পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা চলছে। উপরন্ত কর্মশিক্ষাকে (৬৮০: 
৫4০81) সর্বাধুনিক পাঠ্যদ্থচীতে অবশ্থ পাঠ/বিষয্নরপে__মর্যাদা দেওয়া 
হয়েছে | 

09 ] প্রকল্প-পদ্ধভি (০:০1৩০6 216৮১০৫) ৫ 
শ্রকল্প-পদ্ধতি কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের সর্বোৎ্কষ্ট পন্থা! । 

এই পদ্ছতিছে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানমিক উভয়বিধ শক্তি প্রয়োগ করে 

বাস্তব পরিবেশে কর্ম সম্পাদন! দ্বারা যূর্ত ফণশ্রুতি লাভ করে। বাস্তব 
পরিবেশে কর্মরত মান্ুদকে দেখলে মনে হয় মানুষটির হস্তপদ্া্দি বা অন্ত কোন 
অঙ্গ কর্ম করে যাচ্ছে। কিঞ্জ প্রকৃতপক্ষে মাঞ্ষের মনই কাজ করায় | মানদিক 
পরল প্রেরণ! অন্ছসারে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন মত 

সম্পর্কে ধারণা বাস্তব দৃষ্টিতে কর্ম-সম্পাদনা করে। মন থাকে 

পঞ্চইন্ড্রিয়ের অস্তবিভাগে, তাকে দেখা যায় না। কিন্তু বাস্তবে এই অদৃষ্ 

মনই কাজ করায়, আর দেহ কাজ করে যায়। প্রকল্প পদ্ধতিতে মন ও দেঁহ-_ 
এ ছুইয়ের পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব । তাই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এই: 
পদ্ধতি বাস্তব জীবন-প্রক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 

ইংরেজী প্রোজেকটু (61০16) শবটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হত ইঞ্জিনীয়ার 

ব! মার্ভেয়ারদের কাধাবলীর পরিকল্পন। প্রসঙ্গে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার 
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দিকে প্রোজেই শট শিক্ষাচিস্তার অস্ততূক্ত হয়েছে। মূলতঃ জন ডিউইর 
(০01 1028) প্রয়োগবাদকে (61581005015) ভিত্তি 

কবেই এই প্রকল্প ব। প্রোজেক্ট পদ্ধতির উদ্ভব। তিনি তার 

শিক্ষাততে যে পদ্ধতি 'প্রধর্তন করেন তাকে বলা হয় সমস্তা-পদ্ধতি (01210 

11150700)। শিক্ষার্থীর! স্বকীয় প্রচেষ্টায় ও পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে শিক্ষা 
গ্রহণ করবে-_এটাই ছিল জন ডিউইর অভিপ্রায় । সাংগঠনিক জরিলতার 
জন্যই জন ডিউইর সমস্ত।-পদ্ধতি সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি । কিন্ত 
আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার জনক সেই জন ডিউইর সমস্যা -পদ্ধতি রূপাস্তরিত 

হুল প্রোজেক্ট-পদ্ধতি নামে । প্রোজেউু শবটির সংক্ষিপ্ত অর্থ হল কর্ম-সম্পাদন 

ও জমস্তার সমাধান। ডিউইর শিষ্য ও অনুগামী উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাটিক 

(177511727: 126272 [217771০) এই নতুন পদ্ধতির বাস্তবকূপ দিলেন। 

ব্যবহাবিক প্রয়োগেব দ্বারা কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ণয় করাই হুল এই 

পদ্ধতির মূল হুত্র। 

উউলিয়াম কিলপ্যাট্রিক ডিউই-প্রদত প্রয়োগবাদের বাস্তব রূপ দিয়ে 
আমাদের কৃতজ্ঞতান্ভাজন হয়েছেন | তাঁর মতে, বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসাধনের 

জন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশে কর্ম-সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষাকর্মে 

ৃ ( শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান ) অগ্রসর হওয়ার প্রণাঙ্গীকে 
প্রকল্প-পদ্ধত বল! হয়।! ডর ট্টিভেনসন (10. 

1569/8750%) আবার সমস্যা ও পটভূমির ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, প্রকল্প 

হল একটি সমস্তাযূলক কর্ম, যাকে হ্বাভাবিক্চ পরিবেশে সম্পন্ন কর। হয়।2 

কিলপ্যাট্রিকের উদ্দেশ্টমূনক কর্ম আর গ্রিভেনসনের সমস্তামূলক কর্ম সমমর্যাদায় 
গ্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি সম্পাদিত হবে সামাজিক পরিবেশে আর দ্বিতীয়টি 

সম্পার্দিত হুবে স্বাভাবিক পরিবেশে । স্বাভাবিক পরিবেশেই সমাজ পরিবেশ 

গড়ে ওঠে । স্থতরাং উভয় ক্ষেত্রে পরিবেশিক ভিত্তি সমান । এই সংজ্ঞ। ছুটির 

পরিপৃরক-ছিনেবে বসিং (7395588) কর্তৃক প্রদত সংজ্ঞাটিও প্রণিধানযোগ্য। 

শ শােপিস্প্াপা শ্পািপপশাশিিি "পিসসস্পাস 

প্রকল্প পদ্ধতিব উদ্ভব 

প্রকল্লেব নংজ্ঞা 

] “ডড1)015-5651660 08100996001 2051 0:০0০6০01176 1) 28: 50019] 

€1ড1101210606”--102, £08102050, 

2. +4৯ 901016০৮05৪ 0:0৮]600905 ৪০0 5812360. 00 001816078 8 1 

17800018] 9০1010,--108, ও5667চ507, 
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তিনি বলেন, প্রকল্প হল তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যাক্ছচক কর্মের ব্যবহারিক বিষয় । 
শিক্ষার্থীর! স্বাভাবিকভাবে হ্বকীয় পরিকল্পনা ও পরিচালন! দ্বার প্রকল্পিত 
কর্ম সম্পাদন করে। তাদের অভিজ্ঞতার পরিপুতিব সন্ত বাস্তব সামগ্রী 
ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয়।: পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির ভেতর দিয়ে গতানুগতিক 

শিক্ষণ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে । শিক্ষক-নিরিষ্ট শিক্ষালাভের 

পরিবর্তে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্বযুূলক সমস্তাশ্ছচক কর্ম-সম্পাদনের জন্য স্বকীয় 
প্রচেষ্টায়, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় শিক্ষালাভের পদ্ধতিটিও হুম্পষ্ট হয়ে 

উঠেছে। প্রকল্পতৃক্ত কর্ম হবে আনন্দবর্ধক ও উদ্দেশ্রসাধক | তাই এলোমেলে। 

যে-কোন কর্মকে প্রকল্প বল! যায় না। প্রকল্প হল সেই জাতীয় কর্ম যা 

শিক্ষার্থার উদ্দেশ্য দাঁধক সুপরিকল্পিত কর্ম-সম্পাদনার মাধ্যমে স্ত্র-নির্ধারণ এবং 

জান ও দক্ষত] লাভে সাহায্য করে। ও 
প্রকল্প-পদ্ধতির সংজ্ঞ! বিশ্লেষণ করলে তিনটি মৌলিক নীতির (১8510 

0:00010168) সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর 

প্রকল্পে শোলিক  হৃষ্টিমূলক কর্মে উদ হয়ে বাস্তব পরিবেশে কর্মের মাধ্যমে 
নীতি , উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকল্প পদ্ধত জীবন, সমাজ 

ও কর্মমুখী প্রচেষ্টায় অভিবাক্ত। তৃতীয়ত, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বাহক 
প্রভতি (যেমন, শিক্ষকের প্রভাব) থেকে মুক্ত হয়ে ম্বাধীনভাবে স্বীয় 

কর্তব্যণাধনে অগ্রমর হতে পারে । 

প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য (00875066115005 ০ 710160) 8 যে কোন 

একটি প্রবল্নকে সামগিকভাবে বিশ্লেষণ করলে যে-সব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া 

যায় ত] হল-_ 

(ক) প্রকল্প-পদ্ধতির প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তার দার্শনিক 
দৃষ্টিভঙ্গী। আধুনিক শিক্ষারদর্শনে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা ও সক্রিয়তাই 

হবে শিক্ষার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রকল্প-পদ্ধতি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
ওপর গুরুত্ব প্রদ্দান করেই শিক্ষার্থী কি এবং কতটুকু শিখবে, নিজেই স্বাধীন 

],.%70106 2006০৮ 158 91801808065 0180008] 01006300৮10 0 ও 

[00150098010 1380016, 01407609170 09:00160. 00 00201610107, ১ 01051806515 31 

& 09:0019] 179210100 200 11501510801) 856. 01 01)55708] 10261181900 ০010071212 

£€176 01016 01 23006110100 শ23095578, 
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ভাবে তা নির্ধারণ করে। ভাই প্রকল্পে থাকে সমন্যা, আর সমস্যা! সমাধানের 

পটতৃমিতে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্। এই উদ্দেশ্ত শিক্ষার্ধীর ব্যক্তিবিকাশের 

পরম সহায়ক । কিন্তু সস্তার সমাধান সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীকেই করতে হয়। 

(থ) প্রকল্প-পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তার মনোবিজ্ঞানভিত্তিকতা। 

থর্নডাইক (7'70/%16) প্রবতিত প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তি মতবাদের (77:181 815৫ 

[০07 06০:5) দ্বার] কিলপ্যাট্ট্রিক বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং উহ্বার 

মূল হুত্রগুলি তাঁর প্রকল্প-পদ্ধতিতে প্রয়োগ করেন। প্রচেষ্টা ও ভ্রাস্তি মতবাদের 

প্রধান সুত্র হল তিনটি, যথা প্রস্তুতি সম্বন্ধীয় নীতি (৪ 0£ 2.2৪0175655) 

অনুশীলন সম্বন্ধীয় নীতি (1:9৬ 01 8.%০:0156) এবং ফলশ্রুতি সম্পকিত নীতি 

(৪ ০৫ €6০)। প্রথম সূত্র অনুসারে কোন কার্ধ সম্পাদনের জন্ত 

প্রস্ততি থাকা চাই। যে কাজের জন্য শিক্ষার্থী প্রত্তত নয় তাঁকে এ কাজে 

নয়োগ করলে তার বিরক্তির উদ্রেক হুয়। ফলে, শিক্ষণকর্ম সার্থক হয় না। 

প্রস্তুতির যূলে থাকে আগ্রহ। শিক্ষায় শিক্ষার্থীর কর্ম-সম্পাদনের জন্য আগ্রহ 

ও চাহিদা অত্যন্ত গুরুতবপূর্ণ। এই মনন্তাত্বিক সত্যের ওপর গ্রকল্প-পদ্ধতি 

প্রতিিত। দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে যে কার্ধ স্বকীয় চেষ্টায় পুনঃ পুনঃ করা যায় 

তা সহজভাবে শেখা যায়। আলোচ্য প্রকল্পে বার বার প্রচেষ্টা-প্রয়োগের 

নির্দেশ থাকে । তৃতায় সুত্র অনুসারে বার বার চেষ্টা করে যখন কোন সমস্থার 

সমাধানে কৃতকার্য হওয়। যায় তখনই আসে পরম তৃপ্ি। প্রকল্প পদ্ধতিতে এই 

মনস্তাত্বিক সত্যাটিকে লক্ষ্য কর! যায়। 

(গ) প্রকল্পের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হঙ্গ এর সমাজতাত্বিক 

ৃষ্টিভ্দী। শিক্ষা হল ব্যক্তিসত্বা আর সমাজনত্বার মধ্যে সমম্বয়সাধন। এটাই 

হুল জন ডিউইর শিক্ষাচিস্তার যুলকথা। এর ওপর ভিত্তি করে কিলপ্যাট্রিক ও 
ট্িভেনমন প্রকল্প প্রসঙ্গে যথাক্রমে সমাজ-পরিবেশ ও স্বাভাবিক পরিবেশের 

কথা উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে সমাজ 

পরিবেশ গড়ে গঠে। সাযাজিক পরিবেশেই প্রকল্প রচিত ও পরিচালিত হয়। 

কোনরূপ কৃত্রিম ব। অবান্তব পরিবেশে প্রকল্প রচিত হলে শিক্ষাও হবে জীবনের 

সঙ্গে সম্পর্কহীন ও অবাস্তব । প্রকৃত শিক্ষালাভের উদ্দেশ্টে প্রকল্প হবে সর্বদ। 

কর্মমুখী ও জীবনধমা। 
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প্রকল্পের বিভিন্ন স্তর (96503 3 ৪ 07০০6) £ প্রবল্প-পদ্ধতি মূলতঃ 

চারটি শুরে বিস্তম্ত। স্তরগুলি হল--() উদ্দেশ্ত নির্ধারণ (001005778), 

(1) পরিকল্পনা (01210101708), 011) কর্ম-সম্পাদনা (5000106) এবং 

(০) সুত্র-নির্ধারণ ও ফলক্রুতি বিচার (7506106)। 

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বা কোন শিক্ষা-পরিবেশে পড়াশ্তন।, আলাপ- 

আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্য। সমাধানের প্রয়াস 
আসে শিক্ষার্থীর মনে । যেখানে কোন সমস্ত। নেই সেখানে কোন প্রকল্প হয় 
না। সমস্যার পেছনে থাকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য । উদ্দেশ্তা্াধনের জন্য 

শিক্ষার্থার মনে আগ্রহ বা প্রেরণ। সঞ্চারিত হয়। আগ্রহ 

ব। প্রেরণা না থাকলে উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। 

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক এমনভাবে কোন বিষয় আলোচন] করবেন যেন কোন সমস্যা 
এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে স্পষ্ট ধারণার ্থষ্টি হয়। 

তার। যেন উদ্দেশ্টসাধনের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে । তাই এই স্তরে ডর্দেশ্য 

স্থিরারূত কথাই যুক্তিযুক্ত | 

উদ্দেশ্ঠ নির্ধারণ 

'দ্বতীয় শুর হল উদ্দেশ্বপাধনের জন্ত বর্ম-সম্পাদনার উপযুক্ত পর্রিকল্পন। 

প্রণয়ন (0107151760£ 07601915001 আগ্রহী শিক্ষার্থীরাই পরিকল্ন। 

প্রস্তুত করবে। শিক্ষার্থীর1 বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে কে কি করবে, 

কাঁর দায়িত্ব কষ্টৃকু সে সম্পর্কে নিজেরাই একটা খসডা তৈরি করবে। এক্ষেত্রে 

সম্পূর্ণ কর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা থাকাচাং। বে 

প্রয়োজন হলে তার! শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। 

তাই শিক্ষক দর্বদ। তাদের সাহাষ্যের জন্য অন্তরালে অবস্থান করবেন। অযাচিত 

সাহাযা দানের গ্রচেষ্টা প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্তকে ক্ষণ করতে পারে। 

প্রকল্প-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল-_-এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর আগ্রহে গৃহীত ও পরিকল্পিত 

(0502-01800116) 1 উদ্দেশ্তমূলক কর্ম-সম্পাদন। নির্ভর করে হুট গাবে গৃহীত 

কোন পরিকর্পনার ওপর । সুতরাং এটি হল প্রকল্প পঞ্ধাতির দ্বিতীয় ধাপ। 

পরিকল্পন1 প্রণয়ন 

প্রবল্প-পদ্ধতির তৃতীয় স্তর হবে কর্ম-সম্পাদন]। পূর্ব পরিকল্পিত বিষয় গুলিকে 
বাস্তবায়নের জন্ত এই স্তরে শিক্ষার্থীর প্রয়োজমত হাতে-কলমে স্বষ্টভাবে 

কর্ম সম্পন্ন করবে। পূর্ব নির্ধারিত দল বা উপদল স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন 
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করার জন্গ প্রয়োজন ছলে একদিকে যেমন শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে, 

তেমনি, একদল অন্রদূলের মতামত ও সক্রিয় সহযোগিতাও 

গ্রহণ করতে পারে। কর্ম-সম্পাদনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক 

এমন পরিবেশ স্থষ্টি করবেন যেন শিক্ষার্থীরা দল ও উপদল নিবিশেষে কাজটিকে 
সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ও অভিন্নরূপে কল্পনা করতে পারে এবং তার! েন 

সামগ্রিক এক্য-প্রেরণায় উদদ্ধ হয়ে ওঠে । বর্ষের একাংশ শেষ করে কর্মীর! 
এগিয়ে যাবে পিছিয়ে পড়া দলকে সক্রিয় সহযোগিতার জন্ত । সামগ্রিকভাবে 

পরিকল্পনাকে রূপায়িত করাই হবে সকলের একাস্ত প্রচেষ্টা । 

কর্মসম্পাদনা 

প্রকল্প-পদ্ধতির শেষে অঙ্কে থাকবে ফলশ্রতি-বিচার বা হুত্র-নির্ধারণ। 

প্রকল্পের এই স্তরকে আমরা মূল্যায়ন নামেও অভিহিত করতে পারি। শিক্ষার্থীর! 

কি উদ্দেশ্টে পরিকল্পন। রচনা করেছিল, পরিকল্পন| রূপায়ণে 

কি কি কর্ম সম্পাদন করতে হুল, কর্ম-সম্পাদনে কি কি 

বাধ! তাদের বিভ্রান্ত করেছে, কি উপায় অবলম্বন করলে 

সহজে কার্যসিদ্ধি অভ্ভব হত, কর্মের ফলশ্রুতি কিহুল ইত্যাদি বিষয় বিচার ও 

বিশ্লেষণ কর। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই বিশেষ গ্রয়োজন। 

শেষ অস্কে 
ফলশ্র(তবিচাৰ 

প্রকল্প-পদ্ধতির প্রয়োগ (40011086100 06 79101606 260০৭) 2 

প্রকল্প-পদ্ধাতর সার্থক প্রয়োগের জন্ত কয়েকটি স্তর অতিক্রম কর! 

প্রয়োজন । প্রথম স্তর হল উপযুক্ত পরিবেশ স্ট্টি। শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন 

ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক এমন পরিবেশ (7.61958136 ঢ৮7018- 

20106) গড়ে তুলবেন যেন কোন কাঁজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে স্পষ্ট ধারণার স্্টি 

হয়। পাঠ]বিষয়ের কোন অংশ বা সমগ্র পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে শিক্ষাথাঁর মনে 

যেন আগ্রহ জেগে ওঠে 

এরপ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতির দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ প্রকল্প নির্বাচন 
(961600090. ০£ ০15০0) আপন! থেকে এসে পড়ে। নির্বাচিত প্রকল্প 

ব। কর্মের সঙ্গে পাঠ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাক] 'নতাস্ত প্রয়োজন । 

অন্তথায় মূল পাঠ্যবিষয়ের পঠন-পাঠন-প্রক্রিয়। অগ্রদর হতে পারে না। এর 
ফলে শিক্ষাবর্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করা অলভ্ভব হয়ে পড়ে। 



৮৮ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

এরপর প্রকল্পের মৌলিক চাঁরিটি স্তর (পূর্ব অনুচ্ছেদে * বিশেষভাবে 
আলোচিত ) অতিক্রম কর] সহজ হয়ে পড়ে ।* 

সবশেষে বল! যায়, প্রকল্প বা কর্ম-সম্পাদনার পূর্ণ বিববণ লিপিবদ্ধ (৪০০.- 

01158) কর! যুক্তিযুক্ত | বিবরণটি একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-গ্রচেষ্টার 
অবদান, অন্যদিকে তেমনি এর দ্বার! মূল্যায়ন শুচক কার্ধাদি যথাযথ সম্পনপ কর! 

সম্ভব হয়। এইভাবে কয়েক বছরের সংগৃহীত বিবরণ পরব শিক্ষার্খদের 
শিক্ষালাভে উৎসাহ-বুদ্ধির পরম সহায়ক ছবে-__সন্দেহ নেই। 

প্রকল্পের প্রকার ভেদ (15০০৪ ০£ [১:01606) 2 গ্রয়োগ-পদ্ধতির 

দিক থেকে বিচাব করে কিলপ্যাট্রিক বিভিন্ন প্রকল্পকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ 

করেছেন | শ্রেণীগুলি হ'ল £ 

(১) উৎ্পাদক্ের প্রকল্প (01000275 2:০1556) £ এই প্রকল্পে 

উৎপাদনযূলক কর্মের ওপর গুরুত্থ আরোপ কর! হয় | এর দ্বারা বস্ত ও চিস্তা 

উভয়বিধ উত্পাদন হতে পারে । যেমন, কুটির নির্মাণ, রাস্তা ব! পুল নির্যাণ, 
কোন অঠিনয়ের ব্যবস্থাপনা, উসব-অগ্ষ্ঠানেব প্রয়োজন ও ব্যবস্থাপন। ইত্যাদি 
এ ধরনের প্রকল্পের অস্ততূক্ত। একে আমরা সংগঠন বা স্থষ্টিমূলক শ্রকল্পও 
বলতে পারি। 

(২৭ ভোগ্কারীর প্রকল্প (00250109575 01:912০0) £ উৎপাদিত 

সামগ্রী ষেমন ভোশপণ্য বলে গণ্য তেমনি ক্রেতার] ভোগকারী হিসেবে গণ্য 
হয়। এধরনের প্রকল্পে মূলতঃ শিক্ষার্থীর! তভোগকারীর ভূমিকা পালন করে। 
তাই এদেরকে উপভোগযূলক প্রকল্প ও বল। যায়। যেমন, থিয়েটার দেখ। ও 
শোনা, সঙ্গীতের রসস্বাঁদ উপভোগ করা, চপচ্চিত্রের সৌন্দর্য বিচার করা, গল্প 
শোন] ইত্যাদি এই প্রকল্পের শ্রেণীতৃক্ত। 

(৩) সনন্যাসুচক প্রকল্প (65০৮1210150) চিন্তা ও কর্ম 

উভয় ক্ষেত্রে সমস্তাব স্থষ্টি হতে পারে। শিক্ষার্থী এখানে স্বকীয় প্রচেষ্টায় 

সে-সব সমস্য! সমাধানে সচেষ্ট হয়। যেমন, দিবারাত্রির হাস-বৃদ্ধি, ভোয়ার- 
ভাটা, শীত-গ্রীত্ম ইত্যাদ্দি কেন হয়, ফল পড়লে মাটিতেই পড়ে, টাকা কোথা 
থেন্যে আসে, আইন কিভাবে ও কারা তৈরি করে ইত্যাদি সমগ্যাশ্ছচক 
গ্রকল্পেব শ্রেণতুক্ত। 

£ প্রয়োগ প্রসঙ্গে উত্তর দানের সময় প্রকল্পের স্তরগুলি এখানে উল্লেখ কর! যুক্তিযুক্ত। 



আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি ৮৯ 

(8) নৈপুণ্য অর্জনমূলক প্রকল্প (3011 7০1০0) 8 এ ধরনের 
প্রকল্পে যূলতঃ শিক্ষার্থার দৃক্ষত। বৃদ্ধি ও বিকাশপ্রাপ্ত হয়। যেমন-_সাইকেল, 

মোটর গাড়ি ইত্যাদি চালনা শিক্ষণ, মনে রাখার কৌশল শিক্ষণ, অঙ্কের 

অনুশীলন প্রভাতি এই শণীর প্রকল্পের অস্তভু্ত | 

কোলিংস (০011:45) প্রকল্পকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-_- 
(১) আবিষ্কারের জন্য ভ্রমণ (দ'ক)10:801020), (২) স্থজন বা গঠন (0:0050০- 

0102), (৩) সমাষোজন (0:020008151056107))১ (3) ক্রীড়। (0155) এবং 

(৫) নৈপুণ্য (9511)। 

তবে প্রকল্পের অন্তভূক্ত কর্মের গ্রকূতি অনুসারে বিভিন্ন গ্রকল্পকে মোট 
ছুটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়। ষথা_-(১) বুদ্ধিযূলক (171051150059)) এবং 

(২) কর্মযূলক (ছ..৪০৫1৬০)। প্রথমটি মানিক চিন্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করে, আব দ্বিতীয়টি শিক্ষার্থাদের হাতে-কলমে কর্ম-সম্পাদনার ওপর গুরুত্ব 

আরোপ করে। 

প্রকল-পদ্ধতির উপযে।শিতা৷ 0081165 ০£ 7:০036০৮ 11601১00) £ 
প্রকল্প-পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ও শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় বিপ্রব স্যর 
করেছে। পুথিগত বিদ্যার কর্মহীন পরিবেশে এনেছে ক্রিয়াশীল, সজীব 

প্রচেষ্ট৷। প্রকল্প-পদ্ধতির উপযোগিতা বিচারে নিম্নরূপ বিষয়গুলি অর্থ! 
উল্লেখষোগ্য £ 

প্রথমতঃ, প্রকল্প-পদ্ধতি নিজেই শিক্ষানাভের শ্ুত্রের (৪9 ০৫ 

[,681)10)£) ওপর প্রতিষ্িত। শিক্ষার জন্ত আনুষ্ঠানিক প্রত্ষ্ঠানে পঠন-পাঠনের 

ব্যবস্থা প্রবতিত হয়েছে। শিক্ষা্থাদদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক এই পদ্ধতি 

প্রয়োগ করেন। এবূপ পদ্ধতি শিক্ষালাভেব মূল শ্বত্রেয় ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই 
এর উপযোগিত। অনন্বীকার্য। প্রকল্পের মধ্যে আছে প্রস্থতির সুত্র ([,৪স্ 0£ 

চ২০৪011,65$), অনুশ'লনের স্তর ([.8৬7 0? [728510156) এবং ফলভোগের সুত্র 

(এ 0170০) | তাই শিক্ষাথার। প্রকল্প-পদ্ধতি দ্বার আগ্রহ সহকারে 

কর্মে প্রবৃত্ত হয়, বার বার চেষ্টার মাধমে কর্ম-সম্পার্দন করে এবং সাফল্য থেকে 

পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। 

দ্বিতাক়তঃ, প্রকল্পের তিনটি ধাপে শিক্ষার্থীদের মনন, চিন্তন, কর্ম-পম্পাদন 
ও অনুধাবন শক্তির বিকাশ সাধিত হয়। প্রকল্প-নির্বাচন, উদ্দেশ্ত-নির্ধারণ, 
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কর্ম-সম্পাদন, পিদ্ধান্তে পৌছানে। প্রভৃতি প্রতিটি স্তরের জন্ত শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট' 

চিন্তাশীল হতে হয়। আবার প্রকল্পকে সার্থক করে তোলার জন্ত ব্যক্তিগত 

ও যৌথভাবে শারীরিক ও মানমিক উভয়বিধ শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। এর 

ছবানাই শিক্ষার্থার ব্যক্তিপত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। 

তৃতীয়তঃ, প্রকল্প-পদ্ধতিতে একটি সাধারণ (0০10102) উদ্দেশ্সাধনের 
জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষামূলক কর্ম-সম্পাদনার 

জন্ত দল ও উপদল 1নবিশেষে সকলের পারস্পস্কি সাক্রয় সহযোগিতার 

প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের কর্মে আছে শিক্ষার্থার পূর্ণ স্বাধানতা। ম্ব'ধীনভাবে 
শিক্ষার্থীর। স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। ফলে, এই পদ্ধাততে 

শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও নাগর্রক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আদের 

মধ্যে স্বনির্ভরত। ও দায়িত্ণীলতা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে আদর্শ নাগাঁরক 

হিসেবে শিক্ষার্থার৷ অনেকগুল বাঞ্ছনীয় গুণ অর্জন করে; যেমন, পরমত- 

সহষুঃ তা, সাক্রয় অহযে।গিতা, সমবায়যূলক মনোভাব, নেতৃত্ববোধ, আত্ম- 

মর্যাদাবোধ ইত্যার্দি। অনেকেই পরিকল্পন। রচনা! ক?তে পারেন কিন্তু তার 
বাস্তব রূপায়ণ অতি কঠিন কাঁজ। প্রকল্প-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পরিকল্পন। 

রচন। ও তাকে বাস্তবক্ষেত্ে রূপাফণের দক্ষতা অঞ্জনের হযোগ পায়। 

এককখায়, শিক্ষার্থীর ব্যক্কতিসত্বার সঙ্গে সঙ্গে সামাছিক ও নাগরিক সত্বার পূর্ণ 

বিকাশ সম্ভব ইস। 

চতুর্থতঃ, এই পদ্ধাততে একধিকে যেমন শিক্ষার্থার! শ্রেণী-পাঠের একঘেয়েমী 
থেকে রেহাই পায়, তেমনি গ্রস্থভৃত্ত নিজাব বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব জীবনের 

সম্পর্ক অগ্রধাবন ক£তে পারে | তাই পাঠ্যবিষয় সহজে জাবন ও বর্ষের সঙ্গে 

সম্পৃক্ত হয়ে ৪ঠে। কলে, শিক্ষা স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রয়োগের স্থযোগ 
পার এবং বিষয়-শিক্ষার জন্ত অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে। গতানুগতিক মুখস্থ 

বিদ্ভার পদ্গিবর্তে যুক্তি ও নৈপুণ্য দ্বার! শিক্ষার্থীর! যেমন পাঠাবিষয়ের সমস্যা 
সমাধান করতে শেখে তেমনি বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানেও দক্ষত। অর্জন 

করে। এভাবে প্রকল্লেব কর্মধাও1 বাস্তব জীবনের সঙ্গে অন্থিত হওয়ায় প্রতিটি 

শিক্ষার্থার মনে জাতীয় এঁক্য ও সংহতি স্থাপনের অন্থকৃল প্রবণতা গড়ে ওঠে। 
তাই এর ফলে শিক্ষা! হয় ক্রিয়াশীল, জীবস্ত ও সার্থক । 
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প্রকল্পের প্রয়োগ-সমন্যা। ও ত্রটি (0:001510 ৪110 [41015010178 
10 81901108010, 0 01. 7:91500 15০0700) 2 প্রকল্প-পদ্ধাতর স্বীকীয় 

উপযোগিতা ও গ্রাবলী যথেষ্ট থাকলেও এর প্রয়োগ-সমস্তা শিক্ষাক্ষেত্রে 

জটিলতা বৃদ্ধি করে। এই সমস্তাজনিত ত্রুটির ফলে প্রকল্প-পদ্ধতি শিক্ষাবিদদের 

চিন্তাজগতে স্থান পেলেও আজও বান্তবে রূপায়িত হয়নি । এর মূলে যেসৰ 

গুরুত্বপুর্ণ অসম্পুর্ণতা আছে তাহল ; 

প্রথমতঃ, গ্রর্ল্প-পদ্গতিতে শিক্ষার্থাণ উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে 

প্রকল্পের উপায় অর্থাৎ কর্ম-সম্পাদনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রবল্পের 

মূলে থাকে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্ত। তাই কর্ম-সম্পাদন। দ্বারা শ্বভাবতই অল্পবয়স্ক 
শক্ষার্থারা আকৃষ্ট হওয়ার শিক্ষামূলক উদ্দেশ্টটি হয় অবহেলিত । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রকল্প “প্রচেষ্টা ও ভ্রাস্তি' নীতির ওপর ভিভি করে প্রতিষিত। 
একটি পূর্ণ প্রকল্পকে বিভাজন করে শিক্ষার্থীর সাক্রয় প্রচেষ্টায় কর্ম সমাধা 
করে। এই অংশগত ও বিচ্ছিন্ন কর্ম-গ্রচেষ্টার সমালে চন! করেছেন গেস্টান্টবাদী 

(06521) মনন্তাত্বিকরা | তার। বলেন, বারবার চেষ্টার মাধ্যমে ষে জ্ঞান অর্জন 

কর] হুয় তা বিচ্ছিন্ন এবং আংশিক | শিক্ষণের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক 

পরিজ্ঞান (6০6৪1 15512170)1 এই সামগ্রিক পরিজ্ঞানই হল শিক্ষা । গেস্টান্ট- 

মতবাদীদের যুক্তিতে অংশগত শিক্ষায় গ্রকন্প-পদ্ধতির অগ্ডিত্ব বিপন্ন হয়। 

তৃতীয়তঃ, প্রকল্প-পদ্ধতি প্রয়োগের জন্ত প্রয়োজন শিক্ষকের প্রচুর শ্রম, 
দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা । এ ধরনের দক্ষ শিক্ষক সহজ্লভ্য নয়। 

প্রকল্প সম্পর্কে ভূল ধারণ! অনেক সময় শিক্ষককে ব্যর্থতার পথে চালিত করে। 

প্রকল্প ও সাধারণ কর্মের মধ্যে ষে ব্যবধান আছে সেটাকে কোন কোন শিক্ষক 

অনুধাবন করতে পারেন না। তার মনে করেন কিছু হাতে কলমে করার' 

যতে। কাজ হলেই তাকে প্রকরণ নামে চালানো যায়। তাই অনভিজ্ঞ শিক্ষকের 

হাতে প্রকল্প শিক্ষামূলক ন৷ হয়ে প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়। 
চতুর্থতঃ, প্রকল্প-পদ্ধতি অনুসরণ করা! ব্যয়বহুল প্রাক্রিয়া। এর জন্তে ষে 

আনবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম, পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যটন উত্যা্দর জন্তু 

ষে ব্যয় হয় তা বহন কর। আমাদের দেশের বিদ্যালয় গুলির পক্ষে সম্ভব নয়। 

পঞ্চমতঃ, বিদ্যালয়ের পাঠযতালিকাতুক্ত সকল প্রকার বিষয় প্রকল্প-পদ্ধতির 

মাধ্যমে শিক্ষাদান কর] সম্ভব নয়। আর যে-সব বিষয় শিক্ষার জন্ত ধারাবাহিক: 
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অভ্যাসের প্রয়োজন সে-সব বিষয় শিক্ষার জন্য প্রকল্প-পন্ধতি প্রয়োগ কর 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তছুপরি উচ্চশ্রেণীর পাঠক্রমের 

অধিকাংশ বিষয়বস্তকে প্রক্ল্প-পঞ্ছতির সাহায্যে শেখানে সম্ভব নয়। 

অবশেষে বল! যায়, বিদ্যালয়ে নিদিষ্-বর্ষে পাঠক্রম শেষ করার জন্ত ঘে সময়- 

তালিকা ব্যবহার কর] হয় তা প্রকল্প-পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোটেই অন্থৃকৃল 
নয়। ফলে, বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থাপনা ছার! বিশৃঙ্খল! স্থষ্ট 

হতে পারে। 

মন্তব্য £ প্রকল্প-পদ্ধতির স্থবিধা এবং অহ্থবিধার ছুটি দ্দিক আছে। 
একদিকে যেমন এই পদ্ধতির কতকগুলি উপযোগতা বিদ্যমান, অন্তদ্দিকে 
তেমনি এর প্রয়োগ-সমস্যা বিদ্যালয়ে নানী বিভ্রান্তি স্বটটি করে। তবে 

উপধোগিতার বিচারে প্রকল্প-পদ্ধতিকে একেবারে বর্জন করা উচিত নয়। 

পাঠ।বিষয়ের সঙ্গে সম্পকিত বিশেষ বিষয়গুলিকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে 

অনুশলনের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, প্রকল্প-পদ্ধতি মূলতঃ 

যৌথ শিক্ষণ-প্রক্রিয়।। যৌথ শিক্ষণের ক্রটিগুলিকেও ব্যক্তিশিক্ষণের প্রক্রিয়া 

ছার] দূব কর! যায়। প্রবন্প পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীদের শীমিত অভিজ্ঞতার 

ত্রুটি থাকলে শিক্ষকের সদ1 সতর্ক চেষ্টার দ্বার এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট স্থফল 

পাওয়া যেতে পারে। | 

বিস্তায় প্র্ল্সের দৃষ্টান্ত ঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর শ্রেণীপাঠেব মাধ্যমে 
শ্বদেশ ও বিদেশের মানুষ ও সমাজ সম্পকিত বহুব্ষয় অবগত হয়। অথচ 

তাঁর! স্ব-স্ব অঞ্চল, গ্রাম না শহরের এতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, 

সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণাটুকু অর্জন করার যোগ পায় না। 

কিন্তু প্রতিটি শিক্ষার্ধঙ্ষে নিঞ্নিজ গ্রাম, শহর বা অঞ্চল সম্পর্কে সঠিক ধারণ। 

অর্জন কর] সার্থক শিক্ষালীভেব অপরিহার্য অঙ্গ। স্থতরাং আমর! ইতিহাপ 

শিক্ষণ-প্রসঙ্গে “তোমাদের স্থানীয় ইতিহাস জানে? (0০ ০৪ 10০2] 

[7156015) বিষয়টির ওপর প্রকল্প গ্রহণ করতে পারি। ্ 

্ান্তঃ তমলুক হামিলটন হায়ার সেকেও্ারী বিদ্ভালয়__দশম শ্রেণী__সময় 
সরত্বতী পূজার ঠিক পরে__ইতিহাসের র্লাপ। শ্রেণীকক্ষে প্রকল্পের উদ্জেটয 

নির্ধারণ করা! হল। [ইতিহাস পাঠ করে আমর। অনেক কিছু জেনেছি। 
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আমর! বষ্ট শ্রেণী থেকে নতুন দিলেবাঁসের ইতিহাম পড়ে আসছি | ষ্ঠ শ্রেণীতে 
ছিল “বঙ্গের ইতিহাস” । সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যস্ত আছে সমগ্র ভারত 

ও ভারতবাসীর ইতিহাস। মাঝে অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের শেষ অধ্যায় 

থেকে জেনেছি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাব। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয় 

যে অঞ্চলে অবস্থিত তার ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
অর্থনৈতিক অবস্থা, লোকসংখ্যা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদির বিষয় সঠিক কিছুই 

জানি না| এযাবৎকাল আমর! সমগ্র দেশ ও দেশবাসীর কথ। অথব1 পবকেই 
জেনেছি, নিজেদেরকে জানতে পারিনি । তোমর] তমলুকের ছাত্র, তমলুককে 

জানবার উপায় নির্ধারণে তোমারদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। ] 

শিক্ষকের বক্তব্যে অঙ্থপ্রাণিত হয়ে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা “তোমাদের 

স্থানীয় ইতিহাস জানো» প্রকল্পটির (9:০15০6) সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করল। 

এবার উপযুক্ত পরিকল্পন! প্রণয়নের (1810104০000 09:01501) 

পাল! । 

দশম শ্রেণীর কুড়িজন ছাত্র । প্রতি চারজনকে নিয়ে পাচটি ইউনিট গঠন 

করা হল। তিন মাদ সময়ের ভিত্তিতে কর্ম ব্টনও করা হল। সপ্তাহের শেষ 

দুর্দিন শেষ ছাট পিবিয়ূড তাব। তথ্য সংগ্রহ করবে। শনিবার অতিরিক্ত 

একঘণ্ট। কর্ম করার অন্ুমতিও দেওয়। হল। কার্ধাবলী £ (১) তমলুক ব। 
তাশ্রলিণ্ের নামের ইতিহান ও তাৎপর্য, (২) স্থানটির পূর্ব ইতিহাস ও 

পুবাতাত্বিক আবিষ্কার, (৩) স্ৃতিন্তসতঃ মন্দির, মসজিদ, গির্জা, (৪) স্থানটি সম্পর্কে 
লৌকিক কাহিনী, (৫) বর্তমান লোকসংখা, তার্দের জীবিক। ও অর্থনৈতিক 

অবস্থা, (৬) যে!গাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, (৭) ক্ষুল, কলেজ, সরকারী 

অফিস-আদালত, (৮) নতুন নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা, (৯) হুলদিয়ার প্রভাব, 

(১০) শহরের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য মংগ্রহ ও বিবরণ লিখন | 

দ্রায়িত্ব বন্টন £ উপরোক্ত কার্যাবলীর দায়িত্ব পাচটি ইউনিটের ওপর 
অপিত হল। কিন্তু দায়িত্বের ভাগাভাগি হওয়। সত্বেও সামগ্রিক কর্মের জন্য 

শ্রেণীকক্ষের সকল শিক্ষার্থীই দায়ী রইল। 

পরিকল্পন। প্রণীত হুল শিক্ষার্থীদের ছার1। শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের 

প্রয়োজনে সংগৃহীত রেফারেদ্দ বইগুলি হলঃ (১) হুয়েন সাঙের বিবরণ 

(বিশ্বভারতী ), (২) বুহৎ তাঁ্রলিখ্ের ইতিহাস (যুধিঠির জান] ), (৩) বাংলা 
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দেশের ইতিহাস (রমেশচন্দ্র মজুমদার ), (৪) তমলুকের ইতিহাস (সেবানন্দ 

ভারতী ), (৫) মাতঙ্গিনা হাজর। (নৃপেন্দ্রকুষণ চট্টোপাধ্যায় ), (৬) বিপ্রবী 

মেদিনীপুর (বিনয়জীবন ঘোষ), (৭) মেদিনীপুর কাহিনী ( গ্রবোধ ভৌমিক )। 

পরিকল্পন। প্রণয়নের পর এল কর্ণ-সম্পাদনার পালা। প্রতিটি দলে 
একজন করে দলপাঁত নির্বাচন কর হল। প্রায় দুমাসের মধ্যে দলপতির 

নেতৃত্বে শিক্ষার্থীর শ্ব-ন্থ দলীয় দায়িত্ব ঘেমন পালন করেছে, তেমনি পিছিয়ে 

পড়া দলকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সক্রিয় সাহাধা করেছে। শিক্ষার্থীর 

এস ডি. ও. বি. ডি. ও. মিউনিসিপ্যালিটা, কলেজ, স্কুল, জনসংযোগ ও অন্ান্ত 
সরকারী ও বেনরকারী অফিম থেকে তথ্য সংগ্রহ কবেছে। স্থানীয় শিক্ষিত 

প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে তার! জিজ্ঞামবাদ করে-অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ 
করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ব-স্ব দলের বিবরণী তৈরি কহেছে। 

দুমান পত্র এল ফলশ্রতি বিচারের পাল। এবার পূর্ব নির্ধারিত দিনের 

শেষ ছু" পিবিয়ভ শিক্ষার্থীধা দলগত রিপোর্ট ও তাদের অভিজ্ঞত1 পাঠ করতে 

শুর করল। সব্'দলের রিপোর্ট গুলে। খিলিযে শিক্ষার্থীধাই রচনা করল একটি 

সাম গক রিপোটট। বিষ্ালয়ের সকল শিক্ষার্থীর সামনে যুল রিপোর্টটি পাঠ কর! 
হল । সকলের অনুরোধক্রমে প্রধান শিক্ষক রিপোর্টাট পুস্তকাকারে ছাপানোর 

দািত্ব গ্রহণ করলেন। শিক্ষার্থীরা স্থানীয় অধিবাপী ও শিক্ষাঙ্গরাগীদের মিকট 

থেকে চা্দ। আদ'গ্র করে প্রধান শিক্ষককে আধিক সাহায্যের প্রতিশ্রতি দিল। 

[৫] সমস্ত্যাপদ্ধতি (65০৮০ 160০৭) : 

প্রকল্প-পদ্ধতির ন্যায় সমস্ত।-পদ্ধতি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানেয় অন্ততম উপায়। 

এ-পদ্ধতি একমাত্র ব1 অনিবার্ধ না হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয্বত 

অনম্বীকার্ধ। শিক্ষার্দানকালে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে আলাপ-মালোচন, কথাবার্ত। 
বা বক্তৃতার মাধ্যমে অন্থকৃল শিক্ষা-পরিবেশ ষ্টি করেন। এই পরিবেশে 
সবার অলক্ষে তিনি প্রশ্নের ছপনায় কোন একটা সমস্যাকে সমাধানের জন্য 

শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তুলে ধরেন। পরিবেশ অনুকূল হলে স্বতক্ফর্তভাবে 
শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আপে এবং সমস্যা অস্থধাধন ও সমাধান 
করার চেষ্টা! করে। শিক্ষক মহাশয়ের বুগ্ধি, যুক্তি ও পরিচালন ক্ষমতার ওপর 
এসমন্ার গুরুত্ব ও তার সার্থক সমাধান নির্ভর করে। যদি তিনি হ্ম্পষ্ট ভাষায় 
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'শৃঙ্খলাত্র সঙ্গে সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করতে পারেন তবেই 
এই পদ্ধতি-প্রয়োগে শিক্ষাদদান-কার্ধ আকধণীয় ও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে। 

প্রকল্প* ও জমন্যা-পন্ধতির পার্থকত (:091600 ৪50 [2401206 

[$0০01১005 41661:67705650) £ উদ্দেশ্তপূর্ণ সমস্ত! থেকে প্রকল্পের উদ্ভব। 
সমস্যা-পদ্ধতি আর প্রকল্প-পদ্ধতির মধ্যে যচেষ্ট মিল থাকলেও এ ছুটির প্রয়োগ 
পার্থক্য নিতান্ত কম নয়। হাতে-কলমে কর্ম-সম্পাদনা প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য । 
মানসিক চিন্তা, ধারণা এবং প্রেরণ! দ্বারা শাবীরিক অন্গ-প্রত্যঙ্গাদি কর্মে 
প্রবৃত্ত হয়। মান্থষের মনই হুল শাদীরিক সক্রিয়তার উৎস। মনের ক্রিয়া- 
শীলতার অভাবে দেহও অকর্মণ্য হযে পড়ে; কিন্তু দেহ অচল হলেও মন সচল 
থাকতে পারে। প্র্ল্ন ও সমস্ত্যাস্থচক পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীর ও মনের ক্রিয়া- 
শীলতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক 
শক্তি কর্ম-সম্পা্দনে তৎপর হয় বটে, কিছু শারীরিক শক্তির প্রাধান্য লক্ষা করা 
যায়। অর্থাৎ প্রকল্পে কর্মই বড় কখা। দ্বিতীয়টির জন্য মানসিক চিন্তা, 
ধাংণ।, প্রেবণ' প্রভৃতি বিষূর্ত শক্তির ক্রিয়াশীলত পবিলক্ষিত হয়। সমস্যার 
গুরুত্ব অনুধাবন, মৌলিক উপকরণাদি সংগ্রহ, ব্ষিয়ব্ধর স*ঙ্েষণ ও বিষণ, 
সিদ্ধান্তে পৌছানে! এবং তার পুনধিবেচন! নিছক মানসিক প্রক্কিয়!। এই দুটি 
পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য প্রসঙ্গে বল! যায়, প্রকল্প হল ব্যবহারিক সমাধান 
আর সমস্তান্থচক পদ্ধতি হুল মানসিক সমাধান। প্রকল্প বাস্তব পরিবেশে 
বাধহারিক কর্ম সমাধানের পক্ষপাতী , আর সমস্তাস্থচক পদ্ধতি পাঠাহ্থশীলন 
ও গবেষণার মাধ্যমে পিদ্ধাত্তে উপনীত হওয়ার অন্কৃলে শিক্ষার্থীকে ব্যাপৃত 
করে। 

সনন্যা-পন্ধতির প্রয়োগ (455011০9000 ০6 0:9160 150509) ই 
প্রশল্পের ন্যায় সমস্য।-পদ্ধতিতে শিক্ষার্দান প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলার জন্য 
_ প্রথম, প্রয়োজন অহকুল শিক্ষা-পরিবেশ স্ষ্টি করা। দ্বিতীয়তঃ, অন্থকৃল 
স্পা 
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৯৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সামনে সমন্যাটিকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যেন' 
শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে, সমস্যাটির সমাধানের জন্যই তাদের কাছে তুলে ধরা 
হয়েছে । বলা বাহুল্য, সমস্যাটিকে যাতে স্থুষ্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীরা! অনুধাবন 

করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব। স্থস্পষ্টভাবে 

সমহ্য! সমাধানের জন্ত শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেরণার ত্বাভাবিক জাগরণ 

প্রয়োজন। মনে রাখা উচিত, জোর করে চাপিয়ে দে€য়! কাজের ছারা 
শিক্ষাকর্ম সার্থক হতে পারে না। তৃতীয়তঃ, সমস্ত! সমাধানের জন্য উদ্দেশ 
স্থিবীকৃত কর] একাস্ত কর্তব্য । উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্যা- 

সমাধানে অগ্রসর হলে শিক্ষাদান কর্ম যথাসম্ভব সাফল্যের দিকে ধাবিত হয়। 
চতুর্থত:, সমস্তা-সমাধানের উদ্দেশ্্ে শিক্ষার্থীর নিজ চেষ্টায় পরিকল্পনা প্রণয়ন 
কর! প্রয়োজন। প্রকল্প-পদ্ধতির ন্যায় সমশ্য!-সমাধানের স্থবিধার জন্য 

শিক্ষার্থীর! কয়েটি দল ও উপদলে বিভক্ত হয়। সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহ, 

সংগৃহত বিষয়ািকে স্থসঙ্জিত করা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মস্চীর দায়িত্ব অর্পণ 

কর! হু ভিন্ন ভিন্ন দলের ওপব। পঞ্চমত্ত: শিক্ষার্থীরা সমস্যা-সমাধানের 

কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্দেশ্ াধনের চেষ্টা করে। যষ্ঠত:, তাহ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় 

ও সিদ্ধান্ত গুলিকে সমবেতভাবে শ্রেণীকক্ষে পুনধিবেচনা, পর্যালোচনা ও পুনঃ 

পরীক্ষা করে কর্ম-সম্পাদন করে। সমস্তাস্থচক পদ্ধতির জর্বশেষ স্তরে 
সমস্যা-সমাধানের শুক থেকে শেষ পর্ধস্ত শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টাকে লিপিরদ্ধ কর! 
প্রয়োজন । এই লিপিবদ্ধ বিবরণ বর্তমান শিক্ষার্থীদের কর্ষের মূল্যায়ন ও 

পরব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী হিসেবে গণ্য হতে পারে। 

প্রন্ল্পের ন্যায় সমস্তাস্থচক পদ্ধতিতেও শিক্ষককে নীরব থাকতে হয়। 

শিক্ষক অযধাচিতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজে বাধা স্ষ্টি বা মাঝপথে মন্তব্য করে 
কর্মের স্বচ্ছন্দ গতিকে নষ্ট করবেন না। এই পদ্ধতি পরিচালনায় শিক্ষকের 
করণীয় বিষয় গুল হল-_প্রথমত:, তিনি সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে 
ধরবেন। দ্বিতীয়তঃ, সমশ্য। সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে পাগ্ডিত্য অর্জন করে 
শিক্ষার্থীদের উপদেশ প্রদান ও পরিচালনার জন্য সর্বদদ। গ্রস্তত থাকবেন। 
তৃতীরতঃ, সিদ্ধান্ত সংবলিত বিবরণ ও শিক্ষার্থীদের মানসিক কর্ম-প্রচেষ্টার 
মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা! অবলম্বন কর! শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য । 

প্রকর, আবেক্ষণ পাঠচর্চ। প্রভৃতি পদ্ধতির দোষগুণগুলি সমস্যাস্থছচক, 

পদ্ধতিতেও বিষ্যমান। 



আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি ৯৭ 

[৬] ওযার্কশপ গঞ্ঈতি (ড় ০:155,09 71660০৫) 2 
ওয়ার্কশপ পদ্ধতি কর্মভিত্তিক পদ্ধতির একটি অন্ততম রূপ এবং সমস্যা ও 

প্রকল্প-পদ্ধতির সমগোত্রীক্র ॥ মুলত:, ওয়ার্কশপ পদ্ধতি আধুনিক শিল্প-সভ্যতার 
অবদান । সুক্ষ শ্রমবিভাজন নীতিতে আধুনিক শিল্প পরিচালিত হয়। বৃহৎ 
শিল্প-কারখানায় দেখা যাঁয় কোন পৃণাঙ্গ সামগ্রী তৈরিব উদ্দেস্যে ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রমিককে ভিন্ন ভিন্ন অংশ তৈরির কাজে নিয়োগ করতে হয়। তাদের তৈরি 

অংশগুলি সংযোজন করেই পৃণাঙ্গ সামগ্রী উৎপার্দিত হয়। শিক্ষণক্ষেত্রেও এই 

শ্রমরবিভাজনের নীতি প্রয়োগ করাকে ওয়ার্কশপ পদ্ধতি বলা হয়। এর মধ্যে 

আছে ব্যক্তিগত ও যৌথ ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, 
ভাববিনিময়, শিক্ষাভিত্তিক সমস্যার অন্থসন্ধান এবং যৌথভাবে শিক্ষান্থচক 
অভিজ্ঞত। অর্জন করার প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করা। 

ওয়ার্কশপ পরিচালনা (ড/০:15109 7:95) £ ওয়ার্কশপ 

পরিচালনার জন্য গ্রথম প্রয়োজন বিষয় (7:00:০) নির্বাচন । বিষয়টি শ্রিশ্চয়ই 
পাঠ্যস্চচীর 'বিষয়ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন । নির্বাচনের প্রথম পর্বে শিক্ষক 
বিষ নির্বাচন ও  শ্রেণীকক্ষে কোন বিষয়কে সমস্যার আকারে প্রস্তাব করতে 

সমস্তা বি৬জ্ঞকবণ 'পারেন। এ ব্যাপাব্রে শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ কর] পদ্ধণ্তর 
মৌলিক প্রক্রিয়া । শ্রেণীকক্ষের সকল শিক্ষার্থীর অিমত গ্রহণে অস্থব্ধি। 

থাকলে উপসমিতি সংগঠনের দ্বারা বিষয় নির্বাচন করা যেতে পারে । মূল বিষয় 

নির্বাচনের পর সেটিকে সমস্যার আকারে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত কর! যুক্তিযুক্ত । 

সমশ্তাব সংখা অন্ুপারে দ্বিতীয় গয়োজন হল শ্রেণীর সকল শিক্ষাথীকে 

স্মসংখ্যক কারধনির্বাহক দলে (৬৬ ০1]10 (7055) বিভক্ত কর। এবং এক 

একটি দলের ওপর এক একটি সমস্যা-সমাধানেব ভার অর্পণ কর] । 

কর্ম-সম্পাদন পরের প্রথম প্রতিপাদ্চ বিষয় হল ওয়ার্কশপ পরিচালনার 

অস্থকৃল সাজ-সরঞ্াম, যন্ত্রপাতি, শিক্ষোপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স পুস্তক, 
সহায়ক পত্রপত্রিকার্দ সংগ্রহ এবং এগুলি ব্যবহারের 

অনুকূল ব্যবস্থাপনা । দ্বিতীয়তঃ, কর্ম-সম্পাদনের সময় 
শিক্ষক থাকবেন সমগ্র কর্ষের পরিচালক (1:6০607)। তাছাড়া, সমস্যা 

সম্পকে বাস্তব অভিজ্ঞতানম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে (2325007০6 0502) আমন্ত্রণ 

কর। যেতে পারে । বিশেষজ্ঞ বিষয়টি পর্যালোচন। করে শিক্ষার্থীদের কর্মে উৎসাহ 
পদ্ধতি--৭ (11) 

কর্মসম্পাদন 



৯৮ শিক্ষণ-গ্রসঙে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

বৃদ্ধি করতে পারেন। ততৃতীয়ত:, প্রতিটি কার্ধনির্বাহক সমিতিতে থাকবেন 
একজন ছাত্র-সভাপতি এবং একজন ছাত্র-রিপোর্টার। সভাপতি মাঝে মাঝে 

সমিতির সভা আহ্বান করে শ্বীয় দলের সম্পাদিত কর্মের পর্যালোচনা! করবেন 

এবং সামগ্রিক সমন্যার রিপোর্ট ৫তরির কাজে গাহাষ্য করবেন। রিপোর্টার 

প্রদত্ত সমস্যার পূর্ণাঙ্ রিপোর্ট তৈরি করবেন। চতুর্থত:, খণ্ডিত সমস্তাগুলির 
সমাহারে সামগ্রিক বিষয়টি (6০০1০) পর্যালোচনার জন্ত শ্রেণীকক্ষে সাধারণ 
অধিবেশন বদবে। এখানে দলের ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট আলোচনান্তে তৈরি হবে 

সামগ্রিক বিষয়ের মূল রিপোর্ট । সবশেষে হবে ওয়ার্কশপ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থাদের 
কাজকর্মের মূল্যায়ন ও অজিত অভিজ্ঞতার পরীক্ষ।। লিখিত প্রশ্োত্তরের 

মাধ্যমে এরূপ পরীক্ষ। গ্রহণ কর! বাঞ্ছনীয় । 
আন্ক্ষেণ পাঠচর্চা প্রথায় ওয়ার্কশপ পদ্ধতি পরিচালন! কর1 যায়। এক্ষেত্রে 

শিক্ষক নির্দেশক, পরিচালক ও সংযোঁজকের ভূমিকা পালন করেন। প্রকর 
কিংবা সমস্ত। পদ্ধতির দোষ-গুণগুলি এই ওয়ার্কশপ পদ্ধতিতেও বিদ্যমান ।* 

[৯] আতবক্ষণ পাইচচ €০0021:51520 96605) 

আবেক্ষণ পাঠচর্চ! ব্যক্তিশিক্ষণ নীতিব অনুকূলে প্রয়োগশাল! পদ্ধতির অন্ত 
একটি রূপ। 'প্রয়োগশালায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের তত্বাবধানে নির্দিষ্ট বিষয়ে 
বিগ্যাত্যাম করতে পারে। এরূপ পাঠ-পরিচালনাকে আবেক্ষণ বা ত্দারকী 

বিদ্যাভ্যাস বলা হয়। ব্যক্তিগত পাঠনার গ্রকষ্ট উপায় 

হল এই ত্দারকী পাঠচর্চ|| আর্থার বাইনিং (7+7,6 
6. 1977/28) 'প্বৎ ডেভিভ বাইনিং (10252 11. 135%,74) বলেন, তদারকী 
বিদ্যাভ্যাস দ্বার অ:মরা বুঝি যে, শিক্ষার্থীর! তাদের টেবিল বা ডেস্কে শিক্ষাকর্মে 
রত থাকলে শিক্ষক উক্ত কাজের তদাৰক করবেন। এরূপ পাঠ.পরিচালনায় 
শিক্ষক পূর্বেই শিক্ষার্থীদের কর্মশ্থচী তৈরি করে দেন। সেই অনুপারে শিক্ষার্থীরা 
বিদ্যাত্যাস করতে থাকে । কোন জটিল বা কঠিন সমস্তায় শিক্ষক তাদেরকে 
সাহাষ্য করার জন্ত সর্বদ! প্রস্তত থাকেন। প্রয়োজনে কর্মরত শিক্ষার্থীদের 

সাথে থেকে শিক্ষককে ঘুরে ঘুরে তাদের কর্মের তত্বাবধান 
করতে হয়। তাদের পাঠচর্চ। ব। কর্ম ঠিক পথে পরিচালিত 

হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হয়। সঠিক উপায়ে পাঠ-পরিচালনার জন্য শিক্ষককে 

্ববপ 

সংজ্ঞঞ। 

* প্রকল্প-পদ্ধতিব দোবগুণ দ্রষ্টব্য। 
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সদ। সজাগ থাকতে হয়। ম্যাক্সওয়েল (7125911) এবং কিলজার (11597) 

প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে আবেক্ষণ পাঠ-পরিচালন। হল শিক্ষার্থীর নীরব পাঠ আর 

বীক্ষণাগারে অন্থশীলনের হষ্ঠু তত্বাবধান ও ফল প্রস্থ নির্দেশ |: 

উপযোগিতা (0০1:65) 2 তদারকী পাঠচর্চার স্থফল বহুবিধ । প্রথমতঃ 

এর ফলে শিক্ষার্থীর? বর্ণনাধর্মী পাঠ-পরিচালনার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পায়। 
শিক্ষার্থার অভিজ্ঞত। ও কর্মপ্রবণতার সাথে শিক্ষকের তদারকী কর্ম যুক্ত হওয়ায় 

শিশুদ্ধ পাঠচর্চার পথ সথগম হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে শিক্ষার্থার 

নিকট সান্গিধ্যে আসতে হয় । ফলে, ব্যক্তিবৈষ্ম্য নীতি অনুলারে পাঠ-নির্দেশ- 

দানের অপূর্ব স্থযোগ থাকে ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। 
আদর্শ শিক্ষকের প্রভাব শিক্ষা্ষর জীবনধারায় যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হয়। তৃতী য়ত:, 
প্রয়োগশালায় কর্মরত শিক্ষার্থী অস্থবিধার সন্মুখীন হলে শিক্ষক নিজেই সাহায্য 

করতে পারেন ; অথবা, তিনি কোন অগ্রসর শিক্ষার্থীকে অনগ্রসর বন্ধুর 
সাহাষ্যার্থে নির্দেশ দিতে পারেন । ফলে, শিক্ষার্থীর গণতান্ত্রিক আদর্শে 
অ্ষপ্রাণিত হয়ে পারস্পরিক সাহায্যে পাঠ-পরিচালন। করতে পারে । চতুর্থত:, 

তদারকাঁ পাঠচর্চায় শিক্ষার্থী সহজে গবেষণামূলক কর্মে তৎপর হয়ে ওঠে । এতে 
ভবিষ্যতে তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ স্থগম হয় । 

. অন্তরায় ও সংশোধন (11701590107. ৪00. [০70605) £ তদারকী 

পাঠচর্চার যথেষ্ট উপযোগিত। থাকলেও এই পদ্ধতির কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য কর! 

ষায়। প্রথমতঃ, এই প্রণালী স্বল্নমেধা ও অনগ্রসর শিক্ষার্থাদ্দের পক্ষে যথেষ্ট 

উপযোগী । কিন্তু অগ্রসর শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কর্মরত থাকলে অনেক 

সময় অনগ্রনর শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনমন্ত মনোভাব লক্ষ্য কর! যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, এই কৌশল প্রয়োগ যথেষ্ট ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ । আমাদের 

দেশের অর্থ-সংকট শিক্ষা-সংস্কার ও পুনগঠনের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক। 
জনসাধারণ ও সরকারের যুগ্ধ চেষ্টা ব্যতীত এ বাধ। দূর হতে পারে না। কিন্তু 

এ বাধা তর্দারকী প্রথা বা কৌশলের নিজস্ব ত্রুটি নয়। তবে এ প্রণালী 

প্রয়োগে সময় যথেষ্ট লাগলেও উপযোগিতা যখন আছে তখন শেণী-পাঠনার 

পরিপূরক হিসেবে পাঠ্যস্থচীর কিছু কিছু অংশের জন্য আবেক্ষণ পা$ন-প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে অগ্রদর হওয়াই যুক্তিযুক্ত। 

1, 50065 1950. 5000৮ 18 (0০ ০০6৮2 01500102170 0৮615181004 0196 
51161755000 ৪0. 19003290015 82605101550: 00011542491 



১৩০ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

[৮] আবিক্কষান্র পদ্ধাভি (765115010 71600) £ 

আবি্ধার পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের তাৎপর্য হল শিক্ষক শিক্ষাথখাকে, 

আবিষ্কার গতি আবিষ্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়ে দেবেন । শিক্ষকের 

কাকে বলে? নির্দেশমত শিক্ষার্থী নিজেই পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের 

মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে । তাই -শিক্ষার্ণানের এই প্রণালীকে আবিষষার 

পদ্ধতি বল! হয়। 

ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, অস্কশাস্ত্র ইত্যার্দি বিষয় শিক্ষণের ক্ষেত্রে 
আবিষ্কার পদ্ধততর উল্লেখযোগ্য ভূমক1 রয়েছে। পুস্তকে লিখিত বিষয়কে 

নিবিচারে গ্রহণ করার অর্থ হল সন্দেহমূলক বিষয়কে প্রশ্রয় দেওয়া! ও পরনির্ভর 

হওয়া । হৃতরাং পাঠ/বিষয়ের ঘটনাগুলি সত্য-মিথ্যা, সম্ভাব্যতা ও অসম্তা'যতা 

যাচাই করে সন্দেহ মুক্ত হওয়াই বাঞ্চনীয়। বিচার-বিশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করা 

আবিক্কাব পদ্ধতিব . শিক্ষার্থীর নিকট অপরিহার্য কাজ। আবিষ্কার পদ্ধতি 

প্রয়োগ সার্থকচা শিক্ষার্থীর এই কৌশল ও দক্ষত। অর্জনের সাহায্য করে। 

অশ্সন্ধিৎসথ শিক্ষার্থী পাঠা বিষয় বিচার করে অজানাকে জানতে পারে ও 

বৈজ্ঞানিকের ন্থায় নতুন আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে । প্রসঙ্গত: 

'শেক্ষাবিদ রাইবার্নেব (7২৮71) কথ। প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, আবিষ্কার 

পদ্ধছিতে শিক্ষা্থার। স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় নতুন পথের সন্ধান করে এবং সব ব্যাপারে 

অগ্রণী হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টাই হল জ্ঞানার্জনের মৌল 

ভিত্তি। তাই জ্ঞানার্জনে উত্স্থৃক অনগ্রসর শিক্ষার্থীরাও কর্ম5ঞ্চল, ন্বাধীন ও 

শ্রমশীল হয়ে ওঠে। অধ্যাপক জন ভিউই (০07 71)9৮9)) বলেন, চিস্তার 

বিপরীত দিক হল জড়তা । এই জড়ত! শুধু অকুতকাধতার লক্ষণ নয়-__বিচার- 

শক্তি ও অনুধাবনের ক্ষমতাকে পঙ্গু করে, ওংস্থক্কে খব করে, মনকে নিবিকার 

ও জ্ঞানলাভের কর্মকে নিরানন্দময় করে তোলে। বল] বাহুল্য, আবিফার 

পদ্ধতির মৌলিক শক্তি হল এই চিস্ত।, বিচার, অন্সন্ষিৎংসা ও আনন্দ । 

আবিষ্কার পদ্ধতি সকল প্রকার ( প্রয়োগশালা, উৎস, ভাণ্টন প্লান, আবেক্ষণ 
পাঠচ। প্রভৃতি ) পদ্ধতির লারমর্ম (05561502 ০0৫ 2]] 10601790$) হিসেবে 
গৃহীত । বস্ততঃ, আবিষ্কার পদ্ধতি পৃথক কোন পদ্ধতি নয়। শিক্ষার্থীকে 
আবিষ্কাব্ুকের ভূমিকা পালন করাবার জন্য যেসব প্রক্রিয়াকে বাস্তবক্ষেত্তে 
প্রয়োগ কর। যায় সে-সবের সমষ্টি হল এই আবিষ্কার পঞ্চতি। স্থতরাং একে 
পদ্ধতি ন৷ বলে নীতি বা প্রণালী বলাই যুক্তিযুক্ত । 
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[৯] ভাল্টন পল্সিকল্পন। (05816010 131817) 

ভাণ্টন পরিকল্পন। প্রয়োগশালা (1:08) পদ্ধতির অন্যতম রূপ। মিস 

হেলেন পাছা (74155 76167 7745) এই পদ্ধতির উদ্ভাবক । তিনি 

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ম্যাসাচুসেট রাজ্যের ভাণ্টন 

শহরে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে বূপায়ণের চেষ্টা করেন। 

স্থানটির নাম অন্গসারে এই নতুন পদ্ধতিটি ডাণ্টন পরিকল্পন। নামে খ্যাত। 
গুকৃতপক্ষে পদ্ধতিটির বৈশিষ্ট অনুপারে একে প্রয়োগশাল। পদ্ধতি 

(.8501860:5 14600) নামে অভিহিত করা যায় । 

নামকরণ 

এই পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয় হল : (১) শিক্ষক এই পদ্ধতি অনুসারে 

শিক্ষার্থাগণকে এক বা] একাধিক মাসের কাজ (৪55120106100) নিদিষ্ট করে দেন 

এবং স্বাধীনভাবে স্বচেষ্টায় তাদেরকে তা শিখতে বলা হয় । (২) এর জন্য সমগ্র 
বিদ্ভালয়টিকে প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত কর! হয়। প্রয়োগ- 

শালার প্রয়োজন অন্থসাবে শ্রেণীকক্ষে বিষয়-শিক্ষার উপযোগী 

পুস্তক-পুন্তিকা ও শিক্ষা-সহায়ক উপকরণাদি দিয়ে সজ্জিত করা হয়। 

(৩) পাঠ-পরিচালনার জন্য কোন সময়-তাঁলিক1 থাকে না। শিক্ষার্থ নিজন্ব 
চাহিদ। ও প্রয়োজন অনুসারে যতক্ষণ ইচ্ছা! এই শ্রেণীকক্ষে (প্রয়োগশালায় ) 

পড়াশুন। ও আনুষঙ্গিক কাজকর্ম করতে পারে । (৪) শিক্ষক থাকেন বক্ষান্তরে। 

তবে শিক্ষার্ধাব প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয্ব নির্দেশ ব। পরামর্শ দিতে 

পারেন। তাই শিক্ষার্থার সাহাধ্যার্থে তাকে সর্বদা! প্রপ্তত থাকতে হয়। 

(৫) এই পদ্ধতিতে পৃথক কোন যৃল্যায়ন ব। পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেই। 
শিক্ষার্থুর কাজকর্ষ ও পাঠোন্নতি (:981655) অনুসারে শিক্ষক লেখচিত্র 

(01:81) প্রস্তুত করেন। তিন ধরনের লেখচিত্রের ব্যবহার লক্ষ্য কর যায়। 

শিক্ষার্থীর! নি নিজ কাঙ্গের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করার জন্য দু-ধরনের লেখচিন্্ 
ব্যবহার করে। এর দ্বার তার! জানতে শারে যে চুক্তিবদ্ধ কাজে তার। কতদূর 

অগ্রসর হল। আর শিক্ষক রাখেন এক ধরনের লেখচিত্র। এব দ্বার শিক্ষক 

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকর্ষের ভ্রমন্গতির বিষয়টি লক্ষ্য রাখেন। তবে চুক্তিবদ্ধ 
কর্ম সম্পাদিত ন! হলে শিক্ষার্থীর। নতুন কোন বিষয় শিক্ষার, চুক্তিতে যেতে 
পারে না । 

স্ববপ 



১০২ শিক্ষণ-গ্রসঙে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

ডাণ্টন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, পদ্ধতিটি সরাসরি ব্যক্তিবৈষম্য 
(179110081 0196767:06) নীতির ওপর প্রতিষ্িত। এখানে শিক্ষার্থা সম্পূর্ণ 

নিঙ্জন্ব রুচি, গ্রহণ-ক্ষমতা, চাহিদা অনুসারে বিষয় বেছে নেবে এবং 

কর্মসম্পাদনার জন্ত পরিকল্পন1 রচনা করবে । 

দ্বিতীয়ত, ভাণ্টন পরিকল্পনায় শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীগত শিক্ষণের কোন 

স্থান নেই। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন পাঠাবিষয়ের জন্য ত্বতন্ত্র কক্ষ বর্তমান । 

হায়ার এগুলি গবেষণাগারে রূপান্তরিত হয়। এখানে শিক্ষার্থী 
বৈশিষ্টাবলা নিজেই নিজ কর্মের গবেষক। শিক্ষক এখানে সহায়ক 

মাত্র। তৃতীয়তঃ ভান্টন পরিবক্ননায় রয়েছে অবাধ স্বাধীনতা । এখানে 
শিক্ষাথা নিজেই তার শিক্ষার নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালক | কর্মসম্পার্দনের দায়িত্ব 

শিক্ষার্থার। তাই শৃঙ্খলাভঙ্গের অবকাশ এখানে নেই। অবশেষে বলা যায়, 
সহযোগিতা এই পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । শিক্ষার্থারা ষেমন শিক্ষকের 
সাহাষ্য গ্রহণ করতে পারে তেমনি শিক্ষার্থাদের পারস্পরিক সাহায্যও এক্ষেত্রে 

সর্বদা] কামা। 

ডাণ্টন পরিকল্পার দোষ-গুণ (61165 800 021061015 01 [08160 

চ19) ১ ড.ণ্টন পরিবল্পনার গুণগুলি (15115) হল £ 

($) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থা ত্বকীয় গতিতে শ্বচেষ্টায় স্বাধীনভাবে 

শিক্ষালাভের সথমোগ পায়। 

(খ) প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত শ্রেণীকক্ষগুলি বিষয়-শিক্ষার অন্থকৃল' 

পরিবেশ স্ষ্টি করে ও শিক্ষার্থীকে কর্মে আগ্রহী করে তোলে । 

(গ) শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত প্রবণতা ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষকের সাহাধ্য 

পেতে পারে। শিক্ষকও স্ব-স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ায় তাঁর নিকট থেকে 

শিক্ষার্থীর গ্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর গভীর জ্ঞানার্জনের সৃযোগ পায় । 
(ঘ) শিক্ষাকর্ম গ্রহণের পূর্বে প্রতিটি শিক্ষার্থী বিষয়শিক্ষকের সঙ্গে চুক্তিতে 

আবদ্ধ হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার অঙ্গীকারে কাজ আর্ত করে ও শেষ 

করতে চেষ্টাকরে। এরূপ কাজের দ্বার! শিক্ষার্থী দায়িত্বশীল, আত্মনির্ভরশীল 

এবং আত্মবিশ্বাসী হওয়ার স্বযোগ পাঁয়। 

(ও) পাঠোঙ্গতির লেখচিত্র (31971) লক্ষ্য করে শিক্ষার্থার। প্রতিযোগিতায় 

উৎসাহী হয় এবং স্ব-শ্ব কর্মের প্রগতি সহজে বুঝতে পারে । 



আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি ১*৩ 

ডে) অবশেষে বলা যায়, স্ব-ত্য কর্ম-সম্পাদনার দ্বারা শিক্ষার্থীর ষে 

আত্মতৃপ্তি লাভ করে তার তুলন। হয় না। 

দোব (952062168) £ স্থবিধা অনেকগুলি থাকলেও ভাণ্টন পরিকল্পনায় 
শিক্ষার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। শিক্ষার 

মৌল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে সমাজের আদর্শ সভ্য ও রাষ্ট্রের স্থনাগরিক রূপে 

গড়ে তোলা । এই পদ্ধতিতে এই উদ্দেশ পরিপূর্ণত লাভ করে না। 

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতি মেধাবী শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত হলেও অনগ্রসর ও 
সাধারণ শিক্ষার্থীর নিকট ততটুকু উপষোগী নয়। 

ভূতীয়তঃ, এই পরিকল্পনায় সময়-তালিকার অভাব থাকাক্স বিদ্যালয়ে সহজে 

বিশৃঙ্খল! স্থটটি হতে পারে । 

চতুর্থতঃ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কেবল পড়তে, বুঝতে ও লিখতে 
শেখে । কিন্তু শুনে অনুধাবন করা এবং মুখে ব্যক্ত করার অভ্যাম থেকে তারা 

বঞ্চিত হয়। , 

পঞ্চমতঃ, এই পদ্ধতি বৈচিত্রহীন, নিতান্ত একঘেরে ও ক্লাস্তিকর। অন্লবৃদ্ধি 
শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে আশান্করূপ শিক্ষালাভে অগ্রসর হতে পারে না। 

অবশেষে বল। যায়, ভান্টন পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়মাপেক্ষ। 

তাই আমাদের দেশের প্রতিটি বিচ্যালয়ের জন্যে এরূপ পদ্ধতি প্রচলন করার 

চিন্ত। স্বপ্ন মাত্র। 

সংশোধিত ডান্টন পরিকল্পনা (০1650 79516072157) £ যুল 
ডান্টন পরিকল্পনার ক্রটিগুলি লংশোধন ক'রে তাকে স্থানীয় প্রয়োজনের অনুকূলে 

প্রয়োগ কর৷ চলতে পারে। শ্রেণী-শিক্ষণের পরিপূরক হিসেবে এই পরিকল্পনার 
প্রয়োগ ঘথেই্ট উপযোগী । শিক্ষারর্ধের কিছুকাল শ্রেণী-পাঠন! ও বাকি সময়টুকু 

ব্যক্তিগত পাঠনার জন্ত ভাণ্টন পরিকল্পনাকে সংশোধিত করে ব্যবহার কর! 

চলে। সংশোধিত পরিকল্পনায়_-€১) সময়-তালিক! থাকবে এবং সেই 
অনুসারে বিদ্যালয়ে যথারীতি ঘণ্টাও বাজবে | (২) নীরব দর্শক না হয়ে শিক্ষককে 

শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সহযোগী, বন্ধু ও দায়িত্বশীল পরিচালক হতে হবে। 
(৩) শিক্ষার্থা্র শিক্ষায় অগ্রগতির পরিমাপের জন্ত লেখচিত্র ছাঁড়াও পৃথক 

মূল্যায়নের ব্যবস্থ। থাক। বাঞ্ছনীয় । এই উদ্দেশ্যে মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষায় 



১৪৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

সমন্বয় স্যট্টি কর! যেতে পারে। এইভাবে মুল ভান্টন পরিকল্পাকে সংশোধন 

করে আঞ্চলিক প্রয়োজনের অনুকূলে প্রয়োগ করলে শিক্ষা্দান-প্রক্রিয়। সার্থক 
হবে__এতে কোন সন্দেহ নেই। 

[১০] ব্বাটাভিয়। প্রণালী (386918 95562722) 2 

শ্রেণা-শিক্ষণ ও ব্যক্তি-শিক্ষণ উভয় এককের মধ্যে যেমন ক্রটি লক্ষ্য করা 

যায় তেমনি উভয়ের উপযোগিতা অনম্বীকার্ধ। আবার উভয় এককের 

উপযোগিতাগুলিকে সন্মিবেশ করতে পারলে নতুন একটি ক্রটিহীন শিক্ষণ- 
প্রণালী গড়ে উঠতে পারে । এই চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে (১৮৯৮ খ্রীষ্টাবে) 

নিউইয়র্কের বাটাভিয়া স্কুলসযূহের স্থুপারিণ্টেনভেন্ট জন কেনেডি (০০1% 

7৩92) একটি নতুন প্রণালী প্রবর্তন করেন। আঞ্চলিক নামানুসারে 

প্রণালীটির নাম হয় বাটাভিয়৷ প্রণালী । তিনি ব্যক্তি-শিক্ষণের সাথে শ্রেণী- 

শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাই উভয় এককের 

বৈশিষ্ট্যাবলী বাটাডিয়। গ্রণালীতে বিদ্যমান | 

এই পদ্ধতির বৈশিষ্টাবলী হল £ (ক) এই গ্রণালীতে দৈনন্দিন পঠন- 

পৃঠন ব্যবস্থা বিগ্যমান। এখানে শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত শিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে । 

(খ) শিক্ষক এই প্রণালাতে শিক্ষার্থার সকল দুর্বলতার কারণ মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণের ছার] স্থির করেন। ভারপর দৈনন্দিন কর্মস্ছচী নির্ধারণ করে 

শিল্ষার্থীকে কাছে যোগদান করতে বলা হয় । 

(গ) পিছিয়ে পড়া শিক্ষাণদের শিক্ষকর। এমনভাবে সাহাষ্য করেন যেন 

তার। অগ্রসর শিক্ষার্থাদের সমমানসম্পন্ন হতে পারে। প্রয়োজন হলে 

শিক্ষক্করাও হাতে-কলমে কাজ কবে শিক্ষাখাকে সাহায্য করেন । এই প্রণালীতে 

শিক্ষার মান-নির্ণয়ের জন্ত নির্ধারিত পরীক্ষা -ব্যবস্থ। যথেষ্ট কঠিন। 

| ৯৯] উইঢনটক। পর্বিকল্পনী (10160580185) ৪ 

ডাণ্টন পরিকল্পনার প্রবর্তক হেলেন পার্কহাষ্ট-এর ন্যায় কার্ল ওয়াসবানন 

(021 77/45727%5) ছিলেন শ্রেণাগত শিক্ষণ-গরত্রিয়ার বিযোধী। ১৯১৯ 

খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যক্তি-শিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে উইনেটক 

শহরের একটি বিদ্যালয়ে যে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন 
তার নাম উইনেটক। পরিকল্পনা । 

নামকরণ 



আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি ১০৫ 

পাঠক্রম £ এই পরিবল্পনায় পাঠাস্থগিকে মূলতঃ দুভাগে ভাগে ভাগ কর 
হুয়েছে। প্রথমটি হল সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় বিষয় (০0000000 255৫7- 

0915) | এই অংশটি সকল শিক্ষার্থীব ক্ষেত্রে নঘান ভাবে বিশেষ প্রয়োজনীয় | 

সাধাবণ এই অংশের জন্ত ভাল্টন পরিকল্পনার মত একক বিভাঙ্গন 
অভ্যাবগ্তকীয বিষ. (00016 1515107) এবং কর্মবণ্টন (85515570617) পদ্ধতি 

গ্রহণ কর] হয়েছে। পাঠ্যতালিকার এই অংশটিকে প্রথমতঃ কতকগুলি এককে 

বিভক্ত কর] হয়। প্রতিটি এককের জন্য শিক্ষার্থীর হাতে দেওয়। হয় কর্ম-তালিক! 

(85510110610 50620) | তালিকাভুক্ত কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীর স্ব-স্ব কর্ষের 

ফলাফলের (উত্তরের) সঙ্গে শিক্ষকের প্রদত্ত উত্তরটিকে মিলিয়ে নেয়। ভূল 

থাকলে পুনবায় শিক্ষার্থ তা সংশোধন করে । এভাবে শিক্ষার্থা তালিকাভুক্ত 

বর্মগুলি সম্পাদন করে ও শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করে। পরীক্ষায় 

কৃতকার্য শিক্ষার্খুকে নিজের আগ্রহ ও অভিরুচি অন্ুলারে নতুন একক ও 

কর্মহালিক1 বেছে নেওয়ার যোগ দেওয়। হয়। 

সময়-তালিকার সাধাবণ অত্যাবশ্ কীয় কর্ম-সম্পাদনের নির্দেশ থাকে দিনের 

প্রথম অ'শে। ব্যক্তিগত-শক্ষণ পরিপ্রেক্ষতে পাঠ্য ালিকার এই অংশ বিশেষ 

'রুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য । 
পঠ্যতাপিকার দ্বিতীয় অংশটি হন দলগত কার্ধানুষ্ঠান (37892 

£১০011065)| এখানে সমাজধমী ও সৃষ্টিমূলক কার্ধাবলীকে অন্তভূক্তি কর! 
হয়েছে । এব মধ্যে থাকে নাচ-গান, অভনয়, খেলাধূলা, 

চিত্রাঙ্কন, দেওয়াল পত্রিকার কাজ, সভা-সমিতি, বক্তৃতা, 

ভ্রমণ প্রভৃতি । দিনে শেষ অংশে শিক্ষার্থীবা সমাজ ও কর্মমূলক এইসব 
বিষয়গুলি সমবেত বা দলগত ভাবে সম্পাদন করে । এই অংশের জন্ত পরীক্ষার 

কড়াকড়ি থাকে না। পাঠ্যতালিকার এই অংশের শিক্ষবীর [বিষয়ের লক্ষ্য থাকে 

শিক্ষার্থীর সামাজিক সত্বার পূর্ণ বকাশ। 

উইনেটক। পরিকল্পনার উপযোগিতা ও মূল্যায়ন £ (ক) উইনেটক। 
পঁিকল্পনায় গতানুগতিক শ্রেনীশিক্ষণ প্রণালী পরিত্যক্ত হলেও ন্বাধীন 

শ্রেণীশিক্ষণ প্রথ। (05০ 55502102006 01855 10১01061010) সমাঁদরে গৃহীত 

হয়েছে। এই প্রথায় একজন শিক্ষাথী নিদিষ্ট ঘণ্টায় বিভন্ন শ্রেশীকক্ষে ভিন্ন 
ভিন্ন বিবয়ের আলোচনাপন অংশ গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ শ্রেণী প্রথা 

দলগত কার্যানুষ্ঠান 



১০৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

এখানে নির্দিষ্ট নয়! উদাহরণস্বরূপ £ উইনেটা পরিকল্পনায় একটি শিক্ষার্থী 
ভূগোলে যে শ্রেণীতে পড়ে, অস্কে হয়ুত উচ্চতর শ্রেণীতে পড়াশ্তন! করতে পারে 

আবার ইতিহাসে বিষয়টিতে সে নিম মানের শ্রেণীতে পড়তে পারে । 

(খ) এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী তার নিজন্ব ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী 

একটি নির্দিষ্ট এককের ওপর কাঞ্জ করে। এতে তার যেমন আছে স্বাধীনতা! 

তেমনি আছে তুল সংশোধনের স্বযোগ। 
(গ) উইনেটকণ পরিকল্পনায় শ্রেণীশিক্ষণের সাথে ব্যক্তিশিক্গণর ষোগস্ত্র 

রচিত হওয়ায় শিক্ষণ-এককের ত্রুটি দূর কর সহজপাধ্য। আবশ্যকীয় বিষয়- 

শিক্ষণের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করার এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি-বিকাশ 

সম্ভব হয়। তেমনি আবার যৌথ শিক্ষণের ওপর লক্ষ্য রাখায় ব্যক্তির 

সমাজসত্বার ডিকাখও সম্ভব হয়। এর দ্বার! শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত ও সমাঙ্গগত 

জীবনে নানা সমস্য! সমাধানের দক্ষতা ও বাঞ্চনীয় গুণ অর্জন করতে পারে। 
তবে উইনেটক। পরিকল্পনার সাফল্য নির্র করে শিক্ষকের দক্ষতা ও 

সাংগঠনিক নৈণুণ্যের ওপর। ব্যক্তি ও সমাজ--এই উভয় সত্বার বিকাশের 

ক্ষেত্রে উইনেটকা। পদ্ধতি যথেষ্ট সম্ভাবনাময় । 
৮২ 

[১২] 0ভভ্রুলনী প্রথা! 006০:915 5556670) 3 

অভাইভ ভেক্রলী (0৮196 70৪০/০1))) প্রথম জীবনে ছিলেন মণ্টেসরীর মত 

একজন মানসিক বাধিচিকিৎমক | ১৯০৭ খ্রীষ্টাকে তিনি মানসিক বিকার গ্রন্তদের 

জন্তে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে সুস্থ ছেলে-মেয়েদের জন্তেও তিনি 

তার নিজস্ব নীতি অনুসারে শিক্ষাদান ব্যবস্থা! ও পদ্ধতি গ্রয়োগ করেন। বিশেষ 

বিশেষ বৈশিষ্ট্য থ্ছিমান থাঁকায় তার |নজন্ব পদ্ধতি “ডেক্রলী প্রথা” নামে খ্যাত। 

ডেক্রলী পদ্ধতির মর্মবাণী ও মূলনীতি ৪ শিক্ষাসম্পর্কে ডেক্রেনী 
প্রথার মূল বক্তব্য হুল, শিক্ষার ভিত্তি হবে জীবন-অভিজ্ঞত। | বাস্তব 
জীবনের সঙ্গে থাকনে শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক। তার শিক্ষাতত্বের মর্মবাণী 

হুল ত জীবনযাপনের মধ্য 1দয়ে জীবনের জন্ত শিক্ষা (60০80109101: 

1166 15 11517005 অথবা 1,52177175 01000081) 175108)1 তাই স্বাভাবিক 

সামাজিক পরিবেশে বিদ্যালয় গুতিষিত হওয়া চাই। সময় অময় শিক্ষার্থীকে 

শ্রেণীকক্ষের বাইরে সমাজ-পরিবেশে শিক্ষামূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করতে 



আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি ১০৭ 

হবে। পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে অতি ঘনিষ্ট ও স্বাভাবিক 

সম্পর্ক। শিক্ষার্থীর মাতাপিত। ব1 অভিভাবক বিদ্যালয় পরিবল্পন। ও পরিচালনায় 

শুধু পরামর্শ দেবেন ত1/নয়, তাদেরকেও সক্রিয়ভাবে বিদ্বালয়-কর্ষে অংশ গ্রহণ 

করতে হবে। এমনি করে একই সাথে চলবে ব্যক্তিগত ও সমাজগত 

শিক্ষণ-গ্রক্রিয়]। 

শিক্ষাবিদ ভেক্রলী শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুযায়ী জীবনযাপনের মধ্য দিযে, 

জীবনের জন্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্তে পাঁচটি মূল নীতি প্রবর্তন করেন। 
নীতিগুলি হল ঃ রর 

(১) শিশু একটি জীবন্ত প্রাণ, তাকে সামাজিক জীবনের উপষে'গী শিক্ষায় 

শিক্ষিত করে গভে তোল চাই । 

(২) শিশুর জীবন ক্রমবিকাশমান ও ক্রমবধিষুণ। তাঁর জীবনে প্রতিটি 

স্তরে সে ভিন্ন ভিম্ন রূপ পরিগ্রহ করে। 

(৩) একই বয়সের বালক-বালিকাদের মধ্যে আগ্রহ, রুচি, ক্ষমতা, চাহিদ। 

এবং অন্তান্ত দৈহিক'ও মানমিক গুণাবলীর বৈষম্য বিদ্যমান । 

(৪) শিক্ষার্থীর জীবনে বিভিন্ন বয়সে নানা ধরনের আগ্রহ ও প্রবণতা। স্ষ্টি 

হয়। এই আগ্রহ ও প্রবণতা তার মানসিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

(৫) শিশু সদা সঞ্চারণশীল, সে কর্মমুখর | য্দ্দি বুদ্ধি বিচারের দ্বারা 
শিশুকে সঠিকপথে পরিচালিত করা যায় তবে তার এই সধারণমূলক আচরণ 

ত্বীয় জীবনের সব কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। 

ডেক্রলী প্রথায় বিগ্ভালয়-পরিচালনা ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া ঃ 
(১) ভেক্রলী প্রথায় পরিচালিত বিদ্যালয়টি স্থাপিত হবে স্বাভাবিক পরিবেশে । 

ফেখানকার শ্রেণীকক্ষ হবে এক একটি কর্মশাল। (স/০1]. 91)0০) অথব। 

প্রয়োগশাল] (1,8018015), কিন্তু বক্তৃতার স্থান এখানে নেই। 

(২) প্রতি ১* থেকে ১৫ জন শিক্ষার্থী একটি দল (3:00) গঠন করবে। 

প্রতিটি দল সমমানের শিক্ষার্থাদের নিয়ে গঠিত হুবে। প্রতিটি দল স্বকীয় 

আগ্রহ, চাহি ও প্রবণতা অন্যায়ী গবেষণাগারের কাজে যোগদান করবে । 

(৩) শ্রেণীভুত্ত দল উপদলগুলি স্বত্ব প্রচেষ্টায় শিক্ষাযূলক বিষয় নিয়ে 
সমন্যার সমাধান করবে ও শ্রেণী কক্ষে শ্ব-ন্য রিপোর্ট পেশ করবে। সেখানে 

অন্ান্ত দল ও শিক্ষকদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় । এইসব রিপোর্ট যথাসম্ভব তথ্য 
এ 
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সম্বলিত হওয়। চাই। উপযুক্ত রিপোর্ট সকলের অবগতির জন্ত শ্রেণীকক্ষে 

পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে । 

(৪) ভেক্রলী প্রথায় পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া হয় না। অধিকন্তু এখানে 

কাউকে ভাল এবং কাউকে মন্দ বলে চিহ্নিত কর। হয় না। কারণ সমমানের 
ছাত্র-ছাভীদের নিয়ে গঠিত দল স্ব-শ্ব আগ্রহ অন্থ্যায়ী বিদ্যান্থুশীলন করতে 
পারে। সহশিক্ষ। প্রথায় ইহা! পরিচালিত হতে পারে। গৃহ পরিবেশ এবং 

বিদ্যালয় পরিবেশের মধ্যেকার সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করে তোল! ডেক্রলী প্রথার 

একট বিশেষ লক্ষ্য। 

[১৩] প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধভি ও প্রগতিমূলক 
বশ (110916551৬2 17২ 500009 0£ 66580171106 2100. [১1060555156 

£5800105) 2 

মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক সর্বাধুনিক শ্শিক্ষণ-পদ্ধতিগুলি নানা বিশেষণে 

অভিব্যক্ত। এই পদ্ধতিগুলি কখনও সন্তো জনক (9201568৩005), কখনও গতি- 

শীল (199708401০), কখনও বা প্রাণবন্ত ও গতিশীল (5:155010 ৪150 [051081710) 

অথবা সার্ক ([71০601৮6) বিশেষণে বিশেষিত। শব্দের হেরফের যাই 

'খাকুক না কেন প্ররূত 1শক্ষালাভের বা শিক্ষাদানের অন্বকৃল আধুনিক মনম্তত্ব 

সমাজ ও জাবনভিত্তিক যে-কেণন পদ্ধতিকে আমবা প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি- 

রূপে অভিহি ত করতে পারি।« আধুনিক যুগে বিছ্ালয়ের শিক্ষণ-প্রসঙ্গে প্রয়োগ 

যোগ্য যেসব পদ্ধ তকে আমর প্রগতিশীল নামে অভিহিত করি তাদের মধ্ো 

সমস্যা, প্রকল্প, ওয়ার্কশপ, আবেক্ষ? পাঠচর্চা, কিগারগার্টেন, মস্তেসরী, ড1ণ্টন 

প্রান, উইনেটকা, বাটাভিয়া, ডেক্রলি প্রভৃতি পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

উপবিউক্ত পদ্ধতিগুলোকে কেন প্রগতিশীল আখ্য। দেওয়। হয় তা জানতে 

হলে প্রন তমুলক বৈশিষ্ট্যগুলোকে (:097555156 15800768) উল্লেখ 

করা গুয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রাচীন ও নব্য পদ্ধতির পার্থক্যকে 

সুস্পষ্ট করে তুলেছে । 

শিশুকেক্দ্রিকতা £ প্রাচীন বা গতাঙ্ছগতিক পদ্ধতি ছিল শিক্ষকের 

পাপ্ডিত্যভিত্তিক এবং বিষয়কেন্দ্রিক। এখানে শিশুর কোন ভূমিকা ছিল না। 

আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতিতে শিক্ষণ-শিখণ প্রক্রিয়ার (7:29.01010£-16205178 

গ আলোচ্য গ্রন্থের সপ্তম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
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চ:090655) কেন্দ্রে আছে শিশু । শিশুর আগ্রহ, প্রবণত। ও শারীরিক-মানসিক 

বৈশিষ্ট্য অনুসারে শিক্ষাদান করা হয়। শিশুকে কেন্দ্র করেই আধুনিক শিক্ষ- 

ংগঠিত ও পরিচালিত। 
প্রেবণ! (1০6581105)8 নতুন শিক্ষণ-পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনা ও 

পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সার করা হয়। শিক্ষার্থা সহজে 

পাঠ-অন্ুশীলনে আগ্রহ প্রকাশ করে। শিক্ষার্থার মনে আভ্যন্তরীণ প্রেষণার 
অভাব থাকলে বা স্বাভাবিক ও স্বত:স্ফুর্ত আগ্রহের অভাব থাকলে প্রগতিশীল 

পদ্ধতিতে বাহ-প্রেষণার (6061:091 10906158010) সহায়তায় শিক্ষণ-প্রক্রিয়! 

পরিচালন কর। হয়। গতানুগতিক শিক্ষণ-প্রত্রিয়ায় মনে করা হত যে 

শিক্ষার্থীর মন একটা শূন্যপাত্র। সেখানে কিছু জ্ঞানের বিষয় দিয়ে পাত্র 

পূর্ণ করাই শিক্ষকের কাজ। শিক্ষাদান প্রসঙ্গে প্রেষণ! হল শিক্ষণের অপরিহার্য 
অঙ্গ এবং আধুনিক পদ্ধতিতে তা বিদ্যমান । 

সক্রিয়তার নীতি £ নব্য শিক্ষণ পঞ্চতিতে নিক্ষিয়তার কোন স্থান নেই। 
শিক্ষার্াব যাতে কর্মের মাধ্যমে শিখতে (16210108 ৮5 0108) পারে সেটাই 
হল প্রগতিশীল নব্য পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য । এখানে নানা কর্মের আয়োজন ও 

ক্রীডা-বৈশিষ্্য বিদ্যমান থাকায় শিক্ষার্থীর! শিক্ষণের কর্মে আনন্দ অনুভব করে 

এবং আগ্রহ সহকারে পড়শুন। করতে চায়। গতানুগতিক পদ্ধতির তায় এখানে 

শিক্ষার্থাব আগ্রহ ও প্রেরণাকে অবহেলা করে কতকগুলি বিষয় শিক্ষার জন্য 

চাপ হ্টি কর] হয় না। 

জীবনধমা শিক্ষণ ঃ আধুনিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়] জীবনধারার সঙ্গে অস্িত। 
তাই এ পদ্ধতি উদ্দেশ্তমূলক ও অর্থপূর্ণ। শিক্ষণ-প্রসঙ্গে গৃহীত পদ্ধতিগুলি 
যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্তুৎ কর্মময় জীবন গঠনের সহায়ক হয় সেদিকে 

লক্ষ্য রাখ হয়। 

ব্যক্তিবৈবম্য নীতি ঃ প্রগতিশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিব্ষম্যের 

ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গতানুগতিক শিক্ষায় শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর 

জন্ত সমান প্রক্রিয়। প্রয়োগ করার ব্যবস্থা থাকে। সেখানে অগ্রসর শিক্ষার্থী 

হতাশ এবং অনগ্রসর শিক্ষার্থী অধিক অনগ্রসর হুতে থাকে। প্রগতিশীল 

পদ্ধতিগুলোতে ব্যক্তিভিত্তিক, যৌথ ও শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষণের সমন্বয় থাকায় 
নকল শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুসারে উপকৃত হয় | 
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গণতন্তরভিত্তিকত। 2 নব্য শিক্ষণ-পদ্ধতি গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োগ 
কর।হয়। আজকের শিক্ষার্ধীরা আগামী দিনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ 
নাগরিক হবে। তাই গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে 

প্রগতিশীল পদ্ধতিগুলে। সংগঠিত- ও পরিচালিত হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা 

প্রত্যেকেই সমানভাবে জীবন বিকাশের স্থযোগ লাভ করে। 

স্বশাসনের উদ্বোধক ই আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীর 
স্ব-শাসনের উদ্বোধক। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ছিল নেতিবাচক 

(565১0৮6)। সেখানে বাহাক শাসনই ছিল শৃঙ্খল। বিধানের অস্ত্র। নব্য 

পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলে । ফলে অভ্যন্তরীণ 

শঙ্খলাবোধ (]1)061719] 0150101116) তাদের মনে জাগরিত হয়। 

সমাজ চেতনার উদ্বেধক 2 নব্য শিক্ষণ-পদ্ধতি শুধু ব্যক্তিসত্বার বিকাশ 

ও বৃদ্ধর অহায়ক নয়) এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সমাজসত্বার বিকাশ ও বুদ্ধির 
[কে লক্ষ রাখ হয়। 

তন্বগত শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সংযোগ নব্য শিক্ষণ- 
পদ্ধতি প্রয়োগের সীমা শিক্ষার্থীর অন্রাগভিত্তিক বহু কর্মের মধ্যে বিস্তৃত 

প্রাচীন পদ্ধতির ন্যায় নব্য পদ্ধতি শুধু পু'থিগত বিদ্যার ক্ষেত্রে সীমিত নয়। 
* বাঞ্ছনীয় গুণ, মূল্য, দক্ষতা গঠনের সহায়ক 3 শুধু কর্ম নয়, কর্মগ্রীতি 
এবং সততা ও দক্ষতার সাথে কর্মপম্পাদনই হল নতুন প্রগতিশীল পদ্ধতির 
তাৎপর্য । কর্ম্যাভ্যান যখন শিক্ষার্থীর ্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে যায় 

তখনই এই পদ্ধতিপ্রয়োগ সার্থক হয়ে ওঠে। তাই সন্র্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি 

অবলম্বনে শিক্ষার্থী বাঞ্চনীয় গুণ ও দৃক্ষত] অর্জন করতে পারে। 

মনস্তত্বতিত্তিকতা৷ £ আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতি মাত্রই মনন্তত্বভিত্তিক | 
শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, ইচ্ছা, অভিরুচি, বুদ্ধি, প্রক্ষোত, দেহগত সামর্থ্য 

ইত্যার্দি হল পদ্ধতি প্রয়োগের ভিত্তি। কিভাকে শিক্ষার্থীর! শিখবে, মনে 

রাখবে, স্মরণ রাখবে ইত্যার্দি মনস্তাত্বিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে 

পাঠ-পরিকল্পন। ও পাঠদানের ব্যবস্থ! কর] হয়। 

প্রগতিশীল পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা ঃ প্রাচীন ও 
পাতাঙগগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক স্বীয় পাণ্ডিত্যের বোঝ! ও পাঠ্য বিষয়বস্ত 

“শিক্ষার্থার ওপর চাপিয়ে দিতেন । শিক্ষার্থী বাধ্য হয়ে সেগুলো শিখবার চেষ্ট। 
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করত। এশ্িক্ষার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ ছিল না। আধুনিক প্রগতিশীল 
শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক হলেন পর্যবেক্ষক, সহায়ক ও পরিচালক। 

শিক্ষার্থীর দেহ-মনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক তার্দের 

দেহ-মনের সাধিক বিকাশে সাহাধ্য করেন। তিনি জানেন, শিক্ষার্থীর বিকাশ 

ও বৃদ্ধি হবে তার অভ্যন্তরীণ শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ অনুসারে | কর্মই 
হুল এক্সপ বিকাশ ও বৃদ্ধির অবলম্বন। । তাই তাকে সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীর 

সাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধির কর্মে সাহাধ্য করতে হুয়। তিনি এখানে নিক্রিয় 

দর্শক বা পাণ্ডিত্যের গর্বে গবিত ন্বেচ্ছাচারী। শাসক নন। তিনি হলেন 
পরিচালক, সহায়ক ও সক্রিয় তত্বাবধায়ক । 

আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতির জীমাবন্ধতা : গতাঙ্থগতিক প্রাচীন 
শিক্ষণ-পদ্ধতির ত্রুটি দূর করার প্রয়োজনে প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির ভন্তব। 

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ব্ব-ন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এসব নতুন পদ্ধতির 
উদ্ভাবন ও প্রচলনের চেষ্টা করেছেন। দেশ-কাল অন্নুনারে এসব পদ্ধতির 

যথেষ্ট প্রগতিস্চক বৈশিষ্ট্য থাকলেও প্রয়োগক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বিছ্যমান। 

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রগতিশীল পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করলে এই 
সীমাবদ্ধতাগুলেো। আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।* তবে প্রগতিশীল 

শিক্ষপ-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা দূর করে জাতীয় স্বরে শিক্ষাকে সার্থক করে 

'(তোলাই হুল শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য । প্রচলিত 

শিক্ষার বন্ধ্যাত্ব দূর করার এটাই হুল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। 

* প্রকল্প পদ্ধতি ও তার সীমাবদ্ধতা এবং ডাণ্টন পদ্ধতি ও তার দীমাবদ্ধতা উষ্টৰ্য 
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| ভধ্যায় পরিচয় £ পূর্ব নধ্যাষে শিক্ষপ-পন্ধতিগুলিব বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 

এদৰব পদ্ধতির (21600995) প্রযোগ কবতে কতকগুলি কৌশলের প্রয়োজন আছে। 

কৌশপ প্রসঙ্গে প্রথমেই উ-ল্পথ কয়তে হ্য শিক্ষাদানের সাধারণ নীতিগুলি। প্রথম অনুচ্ছেদে 

সংক্ষেপে সেই নীতিগুলি পর্যালোচনা করা হযেছে । খ্িতীয়তঃ, প্রযোঞ্গন হল এর নীতিগুলির প্রযেোগ। 

নীতির প্রয়োগ-পগ্িপ্রেক্ষিতে জান দরকার পাঠদান ব1 পাঠকে (]555075) কটি শ্রেনীতে ভাগ করা 

ধায়। তাই দ্বিজীয অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে পাঠদ্বানেব প্রকাবভেদ। প্রত্যেক প্রকার 

পাঠদানের জন্য প্রযোজন হয পাত-শগিবন্সশাব (7550 [21018) | তৃভায অনুচ্ছেদে প[ঠ-পবিবল্পন। 

আর তার আনুনগ্গি * শর্তাদি উল্লেখ কব! হয়েছে । চতুর্থ অন্ুচ্ছদে দেওযা হল পাঠ-প বকল্পনার 

উপাদান ও দোপান সমুছ। এই অনুচ্ছেদেই হাবব টেব দোপানও পর্য(লোৌচিত হযে:ছ। পঞ্চম 

অনু-চ্ছদে দেওযা ইল আধুনিক পাঠ-পবিকল্পনাব পুর্ণাঙ্গ ৰপ। এবপব ক্রমে ক্রমে প্রশ্বোত্তর ব্বীতি 

এবং অনুবন্ধ, সহযোগন ও সমন্থয বাতির বিস্তৃত আলোচনা কব! হল।) 

৯1 শিক্ষাদাতনব সাধান্বণ নীতি (3600619] 7277.010155 

0£ 21050100611) 2 

২ শিক্ষণ (76800018) হল শিক্ষ'্ঁর জ্ঞানার্জনের সাহাষ্যার্থে একটি বিশেষ 

প্রক্রিয়া । শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে আমর! তিনটি মূল উপদানের 

সন্ধান পাই, যথা_-(১) শিক্ষক, যিনি শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সাহাষ্য করেন; 
(২) শিক্ষাঁ, যার। জ্ঞানার্জনের জন্ত বিদ্যালয়ে আসে এখং (৩) পাঠা বিষয় বস্ত, 

ষে জব বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানলাভে সাহায্য করেন। 

শিক্ষপ-প্রক্রিয়াটি ষথেষ্ট সমস্যাব্যঞগুক ও জটিল হলেও স্থসংহত। শিক্ষক ও 

শিক্ষার্থীর মধ্যেকার ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ার ফলাফল হল শিক্ষাথাঁর জ্ঞানার্জন ও 
তার বাস্তবায়ন । শিক্ষকতা বাঁ জ্ঞানের আদান-প্রদানমূলক প্রক্রিয়াটি এক এক 

শিক্ষকের নিকট এক এক প্রকার । শিক্ষণ-গ্রক্রিয়। যুলতঃ শিক্ষকের শিক্ষাদান- 
সাপেক্ষ বিষয়। বৈচিত্র্য যতই থাকুক, শিক্ষণ-প্রক্রিয়] মৃতঃ ছুটি ধারায় 
রূপায়িত হয়। প্রথমতঃ, প্রভুত্বব্যগ্রক ধারার (10010317980 198 00:217) 

কথা উল্লেখ করা যায়। এধারায় শিক্ষক স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, 

বিষয় বিবৃত করেম। তিনি শ্বীক্ব চিন্তাধার] অনুসারে শিক্ষা্থাদের প্রয়োজনীয় 
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উপদেশ, নির্দেশ বা আদেশ প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদের কাজকর্মের 

সমালোচনা করে ও তিনি স্বীয় কর্মের গুরুত্ব গ্রচার করেন। দ্বিতীয়টি 
হল সমস্বয়মূলক ধার] (17)687560 9৪67)1 এটিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর 
বর্ম, চিন্তা ও ধায্ণাকে মর্যাদা দেন, তাদের কর্মে উৎসাহ প্রদান 

করেন এবং নান! প্রশ্ন ও সমস্তার অবতারণার মাধামে তাঁদের সক্রিয় 
করে তোলেন। এখানে শিক্ষার্থার ইচ্ছা-অনিচ্ছাঁ, রুচি-অভিরুচি, কর্ষ ও চিন্তা) 

আগ্রহ ও প্রবণতা শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক 
শিক্ষণ-প্রক্রয়। দ্বিতীয় ধারার স্বপক্ষে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান- 

ভিত্তিকতা। আধুনিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে সাধারণ নীতিগুলির 

কথ সর্বাগ্রে শ্মরণষোগ্য | সেগুলি হল-_ 

(১) শিক্ষার্থীর সক্রিয় সহযোগিতার নীতি £ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক 
যখন পাঠধান করবেন তখন শিক্ষাা তার সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করবে। 

এর জন্তে প্রথম প্রয়োজন শিক্ষকের মনের উদারতা, শ্বেহ ও সহাহুতূতি। 

শিক্ষকোচিত গুণসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে সহজে প্রেরণ। সঞ্চার করে তাকে 

ষেমন আকর্ষণ করতে পারেন তেমনি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতেও পারেন । দ্বিতীয় 

প্রয়োজন হুল শিক্ষাথীর নিজের প্রচেষ্টার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 

কর।। শিক্ষক নিজে যাকিছু করবেন তা তখনই সার্থক হবে ঘখন শিক্ষার্থা 

সক্রিয়ভাবে শিক্ষককে সাহায্য করবে। এর জন্যে শিক্ষার্থীকে শ্বচেষ্টায় ও 

স্বকর্ষে অন্রপ্রাণিত করতে হয়। 

€২) জীবনভিত্তিক কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতি £ শিক্ষার 
মৌল উদ্দেশ্য হুল জীবনের বাস্তবক্ষেত্রের জন্য শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে গড়ে 

তোলা। এর জন্ত প্রথম প্রয়োজন বর্ষচঞ্চল শিক্ষার্থাদের জন্য বর্মনুধীন 
পাঠদানের ব্যবস্থাপনা । সক্রিয়ত। হল অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের প্রায় সহজাত 

এক প্রবৃত্তি। স্থতরাং, পাঠদানের সময় সক্রিয়তার নীতি প্রয়োগ কর! অবশ্য 
কর্তব্য। দ্বিতীয় প্রয়োজন হল আবেগজনিত শক্তির নিয়ন্ত্রণ। পরিবেশ ও 

বংশগত বৈশিষ্ট্যের জন্ত শিশুদের মধ্যে অনেক অবাঞনীয় শক্তি আত্মপ্রকাশ করে 

ও পরিণতিতে চরম আকার ধারণ করে। এসব অবাঞ্ছনীয় প্রেরণ। ও আবেগকে 

নি়হণ করা হল সার্থক পাঠদানের নীতি। টা প্রয়োজন হল বাস্তব 
পদ্ধতি-_.৮ (21) 

ক 



১১৪ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

জীবনের উপযোগী পাঠদান। আগামী দিনে আজকের শিক্ষার্থীর! হবে রাষ্ট্রের 
স্থনাগরিক ও সমাজের আদর্শ সভ্য। গণতন্ত্রের আদর্শে গড়ে উঠেছে আমাদের 

লমাজব্যবস্থ|! । তাই শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই প্রয়োগ কর] প্রয়োজন 

চতুর্থ প্রয়োজন হল শিক্ষার্থীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের প্রচেষ্টা ॥* 
পাঠদানের সময় পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রের সংযোগ স্থাপনের 

চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয় । শিক্ষক পাঠদান প্রসঙ্গে বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে 

সামগ্তস্তবিধান করে স্বভংস্ফৃতভাবে পাঠ-পরিচালনা করবে। 

(৩) পাঠ-প্রাসজিক নীতি  শিক্ষণ-প্রসঙ্গে কতকগুলি মূলনীতি পর্বদ!1 
মনে রাখা প্রয়োজন । প্রথমত, যে পাঠ (1,69507) দেওয়! হচ্ছে তার 

বিষয়বস্তর মর্ম অনুসারে উদ্দেশ্টয নির্ধারণ কৃর। কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, নির্বাচিত 
বিষয়বস্তর ধারাবাহিকতা অক্ষু্ন রেখে পাঠদান কর] বা বিষয় পরিবেশন কর 

যুক্তিযুক্ত । তৃতীয়তঃ, পাঠ্যবিষয়ের অবতারণার জন্ত অস্থবন্ধরীতি 
(01170017165 0 00116151105) অন্গুসরণ কর! বাঞ্চনীয় । চতুর্থতঃ, পাঠ- 

পরিচালনার এবং বিষয়বস্তকে হুস্প করার জন্য ব্যাখ্যা, বর্ণনা, উপকরণ 

ব্যবহার কর] উচিত। পঞ্চমত:ঃ, পাঠের পর্যালোচনা! ও পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে 

শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তর মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন । 

অবশেষে বল। যায়, সার্থক পাঠদানের নীতি হিসেবে লিখিত পাঠ- 

পরিকল্পনা (.০5501) 70191) প্রণয়ন কর। শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তবা। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ষে, পুর্বোক্ত নীতিগুলির বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে 
পাঠের (.535০) প্রকার ভেদ ও তার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া 
প্রয়োজন। 

২1? পাভ-প্রকক্পণ (011861606 75965 ০0৫ 1,259012) £ 

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গবেষণা পাঠদান-প্রক্রিয়াকে আধুনিক ও বিজ্ঞান- 
ভিত্বিক করে তুলেছে । পাঠদান কর। হয় শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে সহায়ত! 
করার জন্তে। শিক্ষার্থীর মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিষয়ের প্রকৃত সন্বদ্ধ স্থাপিত 
না হলে তার শিক্ষালাভ যথাযথ হয় ন1। শিক্ষণ-পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক প্রক্রিয়ার 

তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিছামান। প্রথম স্তরে আমর] কিছু তথ্য অবগত 
হই, দ্বিতীয় সরে সেই সম্পর্কে আমর] কিছু অন্থভব করি, অবশেষে 
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তথ্য-পরিপ্রেক্ষিতে আমর! কিছু কর্ম-সম্পাদনের ইচ্ছা করি । মনের এই সাধারণ 
তিনটি প্রক্রিয়াকে আমর। অবগতি (০০£010100), অন্থুভূতি (82০01022) এবং 

ইচ্ছা (০০9786109) রূপে অভিহিত করি। এই তিনটি মানসিক ক্রিয়। পরস্পর 

ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্লবং ষে কোন মানমিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে এই 

তিনটি মানসিক ক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য কর। যায়।. চিস্ত। থাকলে অস্থভূতি 

ও ইচ্ছ। থাকবেই ।3 তাই এই তিনটি প্রক্রিয়ার একট। সংহত কূপ মানদিক 

প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান । আবার সময়বিশেষে এক একটি প্রক্রিয়া ধেন প্রবল 

হয়ে ওঠে। ঘেমন, কোন কোন সময় আমাদের শেখার বা কাজ করার ইচ্ছা 
প্রবল হয়ে ওঠে। কখনও বা আমরা গ্রাক্ষে'(ভিক স্তরে অবস্থান করি, কোন 

কাজ করার ইচ্ছা! থাকে ন7া। আবার কখনও বা কাজের মাধ্যমে দক্ষ তা অর্জন 
করতে চাই। 

মানমিক স্তরের এই তিনটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠদানকে তিনটি 
স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা-(১) জ্ঞানযূলক পাঠ (405116085 
195501075), .(২) অনুভূতি বা রসবোধযুলক পাঠ (490:50180100 155501)8) 

এবং (৩) নৈপুণ্যমূল্গক পাঠ (91011 15550153)। 

(১) ভ্ঞানমূলক পাঠ (0180551608৩ [,295019) & জ্ঞানমূলক পাঠের 

উদ্দেশ্ত হল শ্ধু জ্ঞান বা তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থীকে সাহাধ্য করা। স্থতরাং 
জঞানাশ্রয্মী ও তথ্যমূলক বিষয়গুলি এই পাঠের অন্ততূক্তি। ইতিহাস, ভূগোল, 

দমাজবিদ্যা, সাহিত্যের তথ্যভিত্তিক অংশ, অঙ্কশান্ত্রের তত্বগত অংশ ইত্যাদি 
জ্ঞানমূলক পাঠেন্ন অন্তর্গত । 

(২) বসবোধমূলক পাঠ (20005012107 [,8550775) ২ এই পাঠ 

শিক্ষার্থীর স্থকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশসাধনে মাহাধা করে। শিক্ষার্থীরা এরূপ 
পাঠ্যাংশের ভাবরম সংগ্রহ করে, লৌন্দর্য উপভোগ করে এবং প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি 
(09096010759] 32015606100) লাভ করে। রমবোধযূলক পাঠ শিক্ষার্থীর 
শারীরিক ও মানমিক সৃসমঞ্চদ বিকাশের পরম সহায়ক। কবিতা, সঙ্গীত 
ইত্যাদি বিষয়ের পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীর এই প্রয়োজন মেটানো যায়। 
কবিতাকে জ্ঞানমূলক এবং ভাবযূলক উভয় বিষয় থাকতে পারে । তাই কবিতার 

" মনোবিস্তা-_সেনগুপত, পৃঃ ১৩ 
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রি 

ক্ষেত্রে ভাবমূলক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে রসবোধমূলক পাঠদান করা 

যুক্তিসি্ধ। কবিতার ভাবার্থ এবং ব্যাকরণগত অংশটি যে জ্ঞানমূলক তাতে 

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 

(৩) নৈপুণ)মুল্পক পাঠ (51011 [55509) ২ নৈপুণ্যযুলক পাঠের 
উদ্দেশ্ট হল শিক্ষা ধঁকে বিশেষ বিশেষ কর্মে দক্ষ করে তোলা। লিখন, শিল্পকর্ম, 
অঙ্কন, মডেল তৈরি, টাইপ শিক্ষণ, গণিত ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশ 

ইত্যাদি নৈপুণ্যযুলক পাঠের অস্তর্গত। দ্রুত লিখন ও পঠনও এক ধরনের 
নৈপুণ্য । বুনিয়াদী শিক্ষায় এরপ নৈপুণ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কর! হয়। 

প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখ কর প্রয়োজন যে, পাঠদানকে ([.59502) পূর্বোক্ত তিনটি 
স্তরে বিভক্ত কর] হলেও এদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। অংশগ্ুলিকে 

সম্পর্কহীন পৃথক প্রকোষ্ঠে রাখ। চলে না । জ্ঞানমূলক পাঠে যেমন তথ্য সংগ্রহ 
কর! যায় তেমনি নৈপুণ্য অর্জন এবং ভাবরস অনুভব কর! যায়। দৃষ্টাস্তপ্বব্ূপ 
বুনিয়াদী পদ্ধতির উল্লেখ কর] চলে। শিক্ষার্থীর ুসমগ্রস বিকাশের দিকে লক্ষ্য 
রেখে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবন্তিত। শিল্পভিত্তিক কর্মকেন্দ্রিকতা হল এর 
ভুল বিষয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থী যেমন নৈপুণ্য অর্জন করে, তেমনি একটি 
শিল্পকে কেন্দ্র করে বিচিত্র তথ্য বা জ্ঞানার্জন করে--তেমনি আবার কর্মের 

সাফল্য দ্বারা সে মানলিক তৃপ্তি লাভ করে । স্থতরাং পাঠদানের প্রকার ভেদ 

সত্বেও অংশগুলি সম্পর্কহীন নয় । পাঠদানের সময় মানসিক প্রক্রিয়ার তিনটি 
স্তর জ্ঞানার্জন, [চন্তন ও বর্মছ্যোগ-_-এর একটির ওপর গুরুত্ব দেওয়] হয় মাত্র। 

কিন্ত অন্য ছুটি প্রক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে । কারণ, শিক্ষা তখনই 

সার্থক হয় যখনই শিক্ষার্থী নতৃন তথ্য বা জ্ঞান লাভ করে মানসিক তৃপ্তি পায় 
এবং অবশেষে বাস্তব কর্মে উদ্যোগী হয়। বুনিক্সাদী পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই বিষয়ট। 
প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য কর] যায়। 

৩1 পাই-পন্বিকল্পনা। এবং আনুষঙ্গিক শতাশদি 0.658০2 
19187 800 [616 8100 77900019 ) 2 

শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-প্রক্কিয়ায় বাহতঃ ছুটি কর্ম মূর্ত হয়ে ওঠে--একট। হল 

শিক্ষকের কাজ এবং অন্ুটি শিক্ষার্থীর কাজ। শিক্ষক পাঠ্যবিষয়টিকে 
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শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেন; আর শিক্ষার্থর! বিষয়গুগ্সকে 
শ্রবণ, যনন, চিস্তন, শ্ররণ ও গ্রহণের জন্ত সক্রিয় ও সচেষ্ট হয়। এই দ্বিমুখী কর্ম 
চলতে থাকে শ্রেণীকক্ষের পাঠ-পরিচালনায়। একে সার্থক ও ফলপ্রশ্থ করে 
তুলতে হগে সুষ্ঠ পরিকল্পনা হল প্রয়োজনীয় পূর্ব শর্ত। কারণ, অপরিকল্পিত 

কর্ম অপেক্ষা পরিকল্পিত কর্ম অনেক বেশী ফলদায়ী। 
শিক্ষণ প্রসঙ্গে পরিকল্পিত কর্ষের নিদর্শন হল স্থচিস্তিত 

পাঠ-পরিকল্পনা ([.65507) 1872)| সার্থক উপায়ে বর্ম-সম্পাদনের জন্ 
সুচিন্তিত ও সুলিখিত উপায়ের নাম হল পরিকল্পনা । বস্বতঃ পরিকল্পনা একটি 
বাস্তব কর্মের মানসিক অনুশীলন 1" সৃতরাং পাঠ পরিল্পনা হল শ্রেণীকক্ষ 
ষ্ঠ কর্ম-সম্পদনার জন্য শিক্ষকের মানসিক প্রস্ততি। শিক্ষকের পাঠ- 
পরিকল্লায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেরণা, তার অধীত বিদ্যার মানদণ্ড (বা ত্র), 

পাঠ/-বি্ষয়বস্তর বিন্যাঁ, পরিবেশনের পদ্ধতি প্রভৃতি অগ্রাধিকার পায়। 

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যা! করবেন তার অগ্রিম কর্মস্চী ছিসেবে পাঁঠটাকার 
স্বীকৃতি সর্বজনগ্রাহথ।£ 

ষ্ঠ, পাঠদান পরিকল্পনার গুরুত্ব (10700010706 06 79181010105 

& [,6550) 5 শিক্ষানীতি, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, বিদ্যালয় সংগঠন, শিক্ষা ও 

সমস্যার ইতিবৃত্ত ইত্যার্দি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাক। সত্বেও শিক্ষক যদ্দি 
শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে সাহাধ্যদানে অরুতকার্য হন তাহলে আ্ুঠানিক শিক্ষার 

সবটুকুই ব্যর্থ হয়ে যাবে । তাই পাঠদানে কৃতকার্যতার জন্তে সর্বাগ্রে প্রয়োজন 

শু পাঠ-পরিকল্পনা। প্রসঙ্গত:, শুষ্ঠ, পাঠদান-পরিকল্পনার গুরুত্বগুলি 
গ্রণিধানধোগ্য £ 

পাঠ পরিকল্পা কি? 

(১) প্রন্ততির স্থযোগ 2 পাঠপরিকল্পনা শিক্ষককে পাঠ-প্রপ্থতির 
হযোগ দান করে। যে বিষয়টি শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পরিবেশন করতে চান সেটি 

. তুলনীর 274 0] 155 হাহ 00 ও 1021269] 101762158] 0681] 006 0988523 01 

006 80052 5, 

2,001) 065 0216 06 2 90061)03101811301006 20 0152 2৮ 0£ 65201017 

5010051505 106 10 11521011006 60 2101051)0 16০001:55, 00৫6 17 0:50810176 123$0209, 2170 

মথে £৮]£ 0022, 06] 052 £01851506 2150 0৮219318101 ০0৫88511160 8৫01শ্৮4৯05 

152 1.55307. 4৯6 4৯05 11006, 
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সম্পর্কে তার গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পাঠীক। পরিকল্পার 

সময় শিক্ষক সহজে ও স্বাভাবিকভাবে পাঠ)বিষয়টি কুসংবদ্ধ করতে পারেন । 

(২) জময়সূচী অনুসরণের স্থুযোগ ঃ প্রতিদিন শিক্ষককে অনেকগুলি 

শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পাঠদান করতে হয়। পাঠ-পরিকল্পন। শিক্ষককে 

সময়স্চী অনুযায়ী কর্ম-সম্পাদনের উপায় নির্দেশ করে। এছাড়া দায়িত্বশীল 

শিক্ষক সার বছরের জন্য নিদিষ্ট পাঠকে কিভাবে সমাণ্ধ করতে হবে সে 

সম্পর্কেও পরিকল্পন] রচন। করে স্বীয় কর্মকে নির্দিষ্ট ছকের মাধ্যমে পরিচালন! 

করতে পারেন। | 

(৩) কর্ম-পরিচালনার ম্যোগ 2. শ্রেণীকক্ষে পাঠ-পরিবেশনের সময় 
কখন, কিভাবে, কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞা। করতে হবে, পাঠের কোন্ অংশে কি কি 

উপকরণ ব্যবহার করতে হুবে, কিভাবে পাঠের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখ! 

যাবে, কোন্ অংশে কি কি বিষয়ের সঙ্গে অন্ুবদ্ধসাধন করতে হবে, গৃছে 
অনুশীলনের জন্ত কি কি পাঠ-নির্দেশ দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়-পারকল্পনায় 
লিপিবদ্ধ থাকে । ভাই লিখিত পাঠ-পরিকল্পন। শিক্ষককে হুষ্ঠুভাবে কর্ম- 

পরিচালনার স্থযোগ দেয়৷ 

(8) পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির স্বযোগ £ পা$-পরিকল্পনার সময় শিক্ষার্থীকে 
যেমন বিভিন্ন পুস্তক পাঠের নির্দেশ দেওয়। হয় তেমনি শিক্ষককে শিক্ষার্থীর 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। স্ৃতঃাং বাধ্য হয়ে শিক্ষককে বহু বিষয় গভীর ও 

ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করতে হয় । ফলে, শিক্ষকের পাঠাভ্যাস বুদ্ধির স্থযোগ 

স্ষটি হুয়। 

(৫) সন্ভাব্য ত্রুটি দূরীকরণের সুযোগ £ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের 

সময় শিক্ষককে বিষয়ব্স্ ও পদ্ধতি সম্পর্কে নান! অস্থবিধার সম্মুখীন হতে হয়। 

পরিকল্পনার সময় স্বাভাবিকভাবে সেসব অন্থবিধার কথা মনে আসে এবং 

কিভাবে সে অস্থবিধা দূব কর। যায় সে সম্পর্কে শিক্ষক পূর্ব থেকে চিন্তা 
করতে পারেন। 

(৬) আত্মবিশ্বাস ন্দুঢকরণের স্থযোগ্ 8 পাঠ-শরিকল্পন। শিক্ষককে 
আত্মবিশ্বাস সহকারে পাঠদানের সুযোগ হুষ্টি করে দেয়. এর ঘারা শুধু 
শিক্ষকই বর্ষে সাফল্য অর্জন করেন তা নয়, শিক্ষার্থীরাও আত্মবিশ্বাস সহকারে, 



শিক্ষাদান রীতি ও পাঠ-পরিকল্পন। ১১৪ 

প্রদত্ত স্বতঃস্ফূর্ত পাঠ দ্বার সহজে আকৃষ্ট হয় ও বিষয়বস্ত সহজে হৃদযুসঙ্গষম 
করতে পারে। 

৪। পাই-পান্রিকল্পনান্র উপাদান ও ০সাপানসমূহ 
(58060158100 566739 0£ [21810171176 [,9550179) 2 

শিক্ষার্ধার প্রয়োজন ও গ্রহণ-ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষককেই 

পাঁঠ-পরিকল্পনা (],25$07. 0150) করতে হয়। এই লক্ষ্যের ওপর ঘত বেশী 

গুরুত্ব আরোপ কর! যাবে ততই পরিকল্পনাটি সার্থক হয়ে উঠবে। সার্থক 

পাঠ-পরিকর্পনার জন্য যেসব বিষয়ের, প্রতি লক্ষ্য রাখ বাঞ্ছনীয় তাহল__ 
(১) শতপাপেক্ষ উপাদানসমূহ (001710101017105 ঢি3০6015), 

(২) আহুষ্ঠানিক ও প্রাথমিক ব্যবস্থা (ঢ010091 & 71611001915 

[1:006500155) 

(৩) হারবার্টের সোপান (86:৮1:05 9695) 

(১) .শর্তদাপেক্ষ উপাদাননমূহ (0015016010171005  ম৪০0013) 2 

সার্থক পাঠ-পরিকল্পনা। ও পাঠদান কতকগুলি শর্তের €পর নির্ভর করে। 

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শর্ত হল শিক্ষকের বিষয়সম্পকিত জ্ঞানের ব্যাপকতা ও 

গভীরতা] । যে বিষয়টি শিক্ষক পড়াবেন তার বিষয়বস্তব ওপর শিক্ষকের 

যথেষ্ট জ্ঞান থাক। দবকার। শ্রেণীকক্ষে অকৃতকার্ধতার বহুবিধ কারণের মধ্যে 

জ্ঞানের বাপকতা সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য কারণ হল, বিষয়ের ওপর শিক্ষকের 

ও গভারতা। গভীর জ্ঞানের অভাব । স্থতরাং, সার্থক পাঠ-পরিকল্পন! 

প্রণয়ন এবং পাঠদানের প্রাথমিক শর্ত ঠিসেবে শিক্ষককে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে গভীর 

জ্ঞান অর্জনের জন্ত বিভিন্ন সহায়ক-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পাঠ করা প্রয়োজন । 

ৃষ্টাস্তন্বরূপ বল ধাঁ, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান অন্ঠান্ত সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে 
সম্পকিত। সুতরাং অক্টান্ত সমাজবিজ্ঞান। যেমন_-ই[তহাস, ভূগোল, 

সংখ্যাতত্ব, পরিসংখ্যান, সমাঙ্গতত্ব, মনোবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে 

যথেষ্ট জ্ঞান ন। থাকলে অনুবন্ধ সাধন, পদ্ধতি প্রয়োগ ও পরিকল্পন। প্রণয়ন 

মোটেই সম্ভব নয়। 

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা্দানে সাফল্যের দ্বিতীয় শর্ত হল-_বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীকক্ষ 
শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী মংগ্রহ ও ব্যবহার ! এসব সামগ্রীর অভাবে শিক্ষক 
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ও শিক্ষার্থী উভয়েই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভে নিরৎসাহ হয়ে পড়েন। ফলে, 
বিষয়টির গ্রতি নিরুৎসাহ শিক্ষার্থীব অশ্র্ধ! বুদ্ধি পায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এর 

প্রতিক্রিয়া অতি ভয়ঙ্কর । তাই যেভাবেই হোক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে 

শিক্ষা-সহায়ক শিক্ষা।-সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহে যত্ব নেন এবং শিক্ষকরা 

সামগ্রী ব্যবহার নিজেরাও যাঁতে যথেষ্ট সামগ্রী হাতে প্রস্তত করে নিতে 

পারেন তার ব্যবস্থা করতে হয়। নমূন। (40০61), প্রদীপন, নকৃশা, ছক, 

ছবি, তালিকা টেবিল প্রভৃতি কতকগুলি সামগ্রী আছে যেগুলিকে শিক্ষক 
নিজেই অথবা সহকমণ শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতায় প্রস্তত করতে পারেন। 

পাঃটাক। পরিকল্পনা ও সার্থক পাঠদানের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী 

ব্যবহারের অপরিহার্ধতা অনন্বীকার্ধ। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব 
পাঠ-পরিকল্পনার প্রাথমিক আগ্রহকে বিনষ্ট করে। তাই এটি পাঠ-পবরিকল্পনা 
ও পাঠদানের অন্যতম শর্ত । 

শুধু শরিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী শিক্ষাকর্মকে প্রাণবন্ত করতে পারে না। 
শিক্ষাকর্মকে গতিশীল ও জীবন্ত করার জন্য প্রয়োজন অন্কৃল শিক্ষা-পরিবেশ। 

বিচ্যালয় গৃহ, শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগার, প্রয়োগশালা, অফিল, আসবাবপত্র ইত্যাদি 
শিক্ষার অন্থকৃল পরিবেশ স্থির প্রধান সহায়ক। উন্নততর 
শিক্ষাদানের ইচ্ছা! ও ক্ষমত। থাকা সত্বেও অনেক সময় 

উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে হ্থশিক্ষককেও হতাশ হতে হয় । সে কারণ দার্থক 

শিক্ষাদানের জন্ক প্রশম্ত শ্রেণীকক্ষ, সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারের ব্যবস্থা 
থাক] বাঞ্চনীয় । অন্রথায় সুষ্ঠু পরিকল্পন] ধেমন সম্ভব হয় না, তেমনি শিক্ষকের 
হতাশ। শিশ্ার্থার মনে নিরাশার প্রভাব বিস্তার করে । 

শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপন শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণী ও 

গ্রহণক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয় । বয়স্ক ব্যক্তি ষে 

খাছ হজম করতে পারেন শিশু নিশ্চয়ই তা পারে না। শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও 

শিক্ষার্থীর চাহিদার  একথ প্রযোজ্য । স্বতরাং, শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও 
ওপর গুরুত্ব আরোপ সামর্থ অনুসারে নির্বাচিত বিষয়বস্ত নিয়ে শিক্ষাদান কর 

উচিত। বিষয়-নির্বাচনের ও পাঠ-পরিকল্পন৷ প্রণয়নের ভিত্বি একই । এজন্থা 

একজন শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পাঠদানের জন্ত যেসব পাঠ-পরিকল্পনা 

করেন তাদের বাহিক ও আভ্যস্তরীণ রূপ ভিন্নতর হতে পারে। সুতরাং 

শিক্ষপবিবেশ 



শিক্ষাদান রীতি ও পাঠ-পরিকয্পন! ১২১ 

পাঠ-পরিকল্পনার শর্ত হিসেবে শিক্ষার্থার চাহিদা, প্রবণত। ইত্যাদি বিচার 

কর কর্তব্য । 

€২) আনুষ্ঠানিব ও প্রাথমিক ব্যবস্থা (201239] ৫ 01611701)গা0 

ঢ7006001185) 8 লেকচারার, সুপারভাইজার, পদ্ধতিশিক্ষক বা পণীক্ষকের 

অবগতির জন্য পদটাকার মূল অংশের পূর্বেই কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় 
লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হুয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর পাঠে সাহায্যের জন্তে 

এসব বিষয়ের প্রয়োজন বিশেষ কিছু না থাকলেও বক্তা] (শিক্ষক) এবং 

পরীক্ষকের সমালোচনা, বিচার ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এগুলি সহায়তা করে। 
তাই পাঠটাক পরিকল্পনার প্রথখাংশেই এই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ কর! 

আনুষ্ঠানিক ও প্রাথমিক শর্তরূপে গৃহীত । 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ 
বিছ্বালয়__হ্যামিপ্টন মাধ্যমিক স্থল বিষয়-_অর্থনীতি 

শ্রেণী__ নবম বিশেষ পাঠ-_অর্থনীতির বিষয়বস্তু, 

ছাত্র সংখ্যা__৪* , প্রকৃতি ও সংজ্ঞা 
বয়সের গড়_-১৫ পাঠক্রম--(ক) অর্থনীতির বিষয়বস্তু 

শিক্ষক-_ (খ) অর্থনীতির প্রকৃতি ও 
তাহ.--*** *. সংজ্ঞ] 

(গ) অর্থনীতির কার্যাবলী 
অগ্যকার পাঠ__খ ও গ অংশ 

উদ্ধেস্ত 9 
পরোক্ষ : 

(১) শ্রেণীকক্ষের মাধারণ উপকরণ । 

উপকরণ (২) ধৈনন্দিন কাজকর্মের রেখা চিত্র, বিচিত্র কর্মব্যস্ততার চিত্র। 

পূর্বোক্ত বিষয়গুলির বৈশিষ্ট্য আত্মবিশ্লেষণযূলনক | বিদ্যালয়, শ্রেণী, 
ছাঁত্রসংখা। ও তাদের গড় বয়সের হারা শিক্ষক নিজেই পাঁঃ-পরিকল্পনাকে 
হন্দর করে তুলতে পাঁরবেন। কোন্ শ্রেণী এবং কোন্ বয়সের শিক্ষার্থাদের 
শ্রেণীতে কি বিষয়ে কি কি উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে 

শিক্ষকের স্থস্পষ্ট ধারণা আছে কিনা ত| বুঝে নেওয়া তত্বাবধায়ক ও 
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পরীক্ষকের পক্ষে যেমন সহজ, তেমনি পরিবল্লাটি শিক্ষকের পাঠ-পরিচালনাক 

যথেষ্ট শৃঙ্খল। এনে দেয়। 

“অগ্যকার পাঠের” উদ্দেশ স্থিিকত হলে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে তদনুসারে 
অগ্রসর হতে পারেন ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা! করতে পারেন । 

পাঠটাক1 পরিবল্লনার সময় শিক্ষককে পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করতে 

হয়। এর ফলে পাঠ-পরিচালনার সময় তিনি কিভাবে উন্দেস্তে পৌছবেন এবং 

তা জন্ত কি কি উপকরণ ব্যবহার করবেন তাও তাঁকে ভাবতে হবে। ফলে 

চিন্তাধার। স্থনিদিষ্ট হয়ে পাঠদানে সাফল্য আনয়ন করবে বলে আশ। কর। যায়। 

পাঠের উদ্দেশ্যাকে পাঠ-পরিকল্পার প্রাণকেন্দ্র বলে গণ্য করা হয়। 
উদ্দেশ্টহীন পাঠটী?1 লপ্যহীন সমুদ্র যাত্রার মতে! অনির্দিষ্ট কর্মপরিচালন। 
মাত্র। তাই পাঠটাচায় লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ট নির্দেশ করা অপরিহার্য । 

(৩) হারবার্টের সোপান (72778.05 9608) 2 

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ইতিবৃভ অন্থসারে দেখ! যায় শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান 

প্রক্রিয়া বু প্রাচীনকানেই উদ্ভূত হয়েছে। খন শিক্ষকরা স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা 
অন্রসারে পাঠদান করতেন। এর জন্তে কোন পূর্ব-পরিকল্পনার প্রয়োজন হত 
না। যনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদান-প্রক্রিয়ার আবিষ্কারের পর পাঠদানের 
পূর্ব-পরিকপ্পনা সম্পর্কে শিক্ষাবিদরা নানাভাবে চিন্তা করেন। এ বিষয়ে 
জার্মান শিক্ষাবিদ জে. এফ. হারবাট (০.৮, 77276276: 1776- 1841) 

একটি সুচিন্তিত মনন্তত্বভিত্তিক রীতি শিক্ষকের নিকট উপস্থিত করেন। শু 
শিক্ষানান প্রসঙ্গে এটি যে একটি অপূর্ব অবদান তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

হারবার্টের মতে শিশু জন্মকালে কোন পূর্ব-সংস্কার নিয়ে আসে না। 
মাতৃগর্ভ থেকেই তার দেহ ও মনের ক্রমবিকাশ হতে থাকে । ভামষ্ট হওয়ার 

পর তার দেহ ও মনের ক্রমবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চেক্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার মনে 
পারিপাখ্িক অবস্থার যোগন্ত্র স্থাপিত হয়। এভাবে নানা অনুভূতি বা 
হিরা ধারণা তার মনের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে । এই সঞ্চিত 
মনন্তত্বভিতিক তা অন্ুভূঠতর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে 

ক্রিয়াশীল হয়্। এভাবে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা ধারণাপুঞ্ককে হারবার্ট 

8167:067005610855 ব1 সমবেক্ষণ মণ্ডল বলে অভিহিত করেছেন । মনের 
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এই পূর্বসঞ্চিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞত1 কখনও নষ্ট হয় না। নতুন কোন অভিজ্ঞতা! 

বা জ্ঞান অর্জন কবতে হলে পূর্ধজান তাকে যাচাই করতে সাহাধ্য কবে এবং 

সঞ্চিত জানের ভিত্তি, আরে বেশী সুদ হয়। হারবার্টের মতে পূর্বনঞ্চিত 

জ্ঞান নতৃন শিক্ষালাভের সহায়ক । পূর্বজ্ঞানেব ভিত্তিতে লঙ্ধ নতুন জ্ঞান প্রাতিটি 

শিক্ষার্থীর জ্ঞানভাগ্ডারকে স্ফীত ও জমৃদ্ধ করে। এটাই হল হাববার্টের 

শিক্ষাদর্শনেব মনস্তত্বভিত্তিক্তা। এই তত্বের ওপর ভিত্তি কবে হাববার্ট 

পাঠ-পরিকল্পনায় চারটি সোপানেৰ উল্লেখ করেন। মেগুলি হল £ 

(১) ল্পষ্টুতা (015970655) £ এর দ্বার! শিক্ষার্থীব সঞ্চিত অভিজ্ঞত! 
এবং নতুন জ্ঞানের মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্ক স্থ(পনেব কথা ব্যক্ত কর! হয়। শিশু মনে 
অনেক অভিজ্ঞতা জট পাকিয়ে থাকে, তার মধ্যে ষেটি নতুন জ্ঞানের সঙ্গে 
সম্পকিত সেটিকে স্পষ্টভাবে বেছে নিতে হয। 

(২) সংযোগ (4১55০০150০0) 2 এর দ্বার পুর্বজ্ঞানের সঙ্গে নতুন 

জ্ঞানের অন্ুষগ্গ স্থাপনের কথ! ব্যক্ত করা হয়। পুরাতন অভিজ্ঞত। ও নতুন 

জ্ঞানের মধ্য সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্ব বিচাব-বিবেচনা করে শিক্ষার্থীব মনের স্তবে নতুন 
জ্ঞানকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। 

(৩) পারম্পর্ধ (5556627) ই এর দ্বাব! সংযোগ স্থাপনকে নিয়ম ও যুক্তির 

ছার! ব্যক্ত কর! হয়। নতুন ও পুরাতন জ্ঞানের সংযোগট। যেন পারম্পর্য রক্ষ! 
কবেই স্থাপিত হয়। 

(8) পদ্ধতি (০0:০0) £ এব দ্বারা নবলবজ্ঞানের প্রয়োগযোগ্যতা 
(8127110811105) বিচার কর। হয়। 

পরবতাঁকালে হারবার্টের অনুগামী জিলার (29:11) এবং রেন (7588) 

উক্ত চাবটি সোপানকে কেন্দ্র কবে নিম্নরূপ পণচটি লোপানের কথ। উল্লেখ 

করলেন । যথা-_- 

(ক) আয়োজন (21608505002), খে) উপস্থাপন (12:652176561010), 

গে) সংযোগ (4১550018007) ঘে) সুত্র নির্ধারণ বা সাধাবণীকরণ 
(03617618115801018) এবং (ড) ক্দতিযোজন (4211090102) | 

(ক) আয়োজন (01609150100) ও এই শ্তরটি অনেকে শিক্ষকের 

পাঠদানের প্রস্ততি ছিসেবে গ্রহণ করেন। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা! ঠিক, কিন্ত 
০০ 
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একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা ,যায় আয়োজন পর্ব হল শিক্ষার্থীর 
প্রস্তুতি পর্ব । এ পর্যায়ে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের জন্তে প্রত্তত করে নেন শিক্ষক। 

কারণ, 1শক্ষার্থীর শ্রেণীকক্ষে নতুন কিছু জানবার তীব্র আকাজ্ষ। নিয়ে বসে 
থাকে না। তাদের মনে আগ্রহ জাগাতে হয়; আর এ দায়িত্ব শিক্ষকের। 

শিক্ষক দুন্ভাবে এ দ্রায়িত্ব পালন করতে পারেন। 

প্রথমতঃ, তিনি পূর্বপাঠের ওপর প্রশ্ন জিজ্ঞাস করে ছাত্রদের সেদিনের 
পাঠের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। এর দ্বার! পূর্বপাঠের ওপর 
লব্ধ অভিজ্ঞতার পুনরালোচনার স্থযোগ দেওয়! হয় এবং ধীরে ধীরে বর্তমান 
পাঠের প্রতি মনোযোগ আকধণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে এমন প্রশ্বেব 

অবতারণ। কর হয় যেন শিশ্ার্থার অজ্ঞাতে বর্তমান পাঠ স্বতংস্ফর্তভাবে 

শ্রেণীকক্ষের আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয় অথবা পাঠ-যোষণাব অন্ুকৃল 
পরিবেশ সি হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক স্বীয় অভিরুচি অঙ্সারে পূর্বপাঠের সঙ্গে সঙ্গতি ন! 
রেখেও প্রশ্থ করতে পারেন বা কোন নতুন চলতি-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে 

পারেন। এসব ক্ষেতে সাধারণতঃ শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগানো হয়। শিক্ষার্থীকে জানা থেকে অজান। বিষয়ের ওপর প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করে শিক্ষক বর্তমান পা$ঠ-ঘোষণার অন্ুকৃল্প পরিবেশ স্যষ্টি করতে পারেন। 

মোট কথা, শিক্ষার্থীকে নতুন পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোল! এবং তার 
মনের প্রস্ততি নিয়ে আমাই হল আয়োজন পর্বের মর্মকথা। 

(খ) উপস্থাপন (5:55017686100) 2 এই অ*'শে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে নতুন 

অভিজ্ঞত1 পরিবেশন করেন। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণাকে 

সুস্পষ্ট করার জন্তে এবং পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাপনের জন্যে 

শিক্ষক প্রয়োজন মতো বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রশ্নোত্তর, শিক্ষোপকরণ ইত্যাদির 

সহযোগিতা গ্রহণ করেন। 

(খানে উল্লেখযোগ্য যে, হারবার্ট প্রদত্ত 016817955-কে 

কেন্দ্র করে ভার শিশ্গণ ষে দুটি সোপানের কথা বললেন সে 
দুটি হল-(ক) আয়োজন (6:628:8002) এবং (খ) উপস্থাপন 
(75:652100506017)| 
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(গর) সংযোগ 4৯55০০1৪009) $ এখানে হারবাট প্রদ্দত £8930০190102- 

এর স্তরটি অপরিবর্তনীয় রযে গেল। এই ঘ্যরে থাকে তুলনাযুপগক আলোঁচন৷ 
ও অন্বন্ধঘাধন। উপস্থাপিত বিষয়ের সঙ্গ পূর্বপাঠের সঙ্গতি রক্ষা অথব। 

শিক্ষার্থীদের পঠিত ব| লবজ্ঞানের সঙ্গে নতুন কোন বিষয়ের তুলনা করাই 
এই স্তবের বৈশিষ্ট্য । হারবার্টেব শিষ্যদের অনেকেই পরবত্তকালে এই স্তরের 

নাম দিয়েছেন (০০:6126107) বা অন্বন্ধসাধন। তুলনা ব1 সাদৃশ্য করণেব 
মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকলে শিক্ষার্থীব ধারণ! সংগঠিত হতে পারে না। সে 
কারণে খুব সাবধানে তুলনা কর! উচিত। হারবার্ট যদিও পৃথকভাবে এই 
স্তরের অবতারণ। করেছেন তবুও শিক্ষকরা পৃথকভাবে এর ব্যবহার 
করেন না, কারণ উপস্থাপন পর্বের অন্তর্ভুক্ত করে অনেকেই 
সংযোগ কার্ষটি সমাধা! করেন। » 

(ঘ) তৃত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ (061561911526107) ১ এই শুরে 

উপস্থাপিত বিষয়টি থেকে সাধাবণ স্ত্র (০9200007) 00061151)8 0137701016) 

নির্ধারণ কর] হয়। প্রয়োজন হলে এই স্তরে পূর্বে আলোচিত তথ্য গুলিকে 

পর্যালোচন। করে সুত্র নির্ধারণ কর যেতে পারে ! 

* বৈজ্ঞানিক বিষয়ার্দিতে এরপ সুত্র নির্ধারণেব প্রয়োজন থাকলেও মানবিক 
বিষয়ে (70003216165) পৃথবভাবে হ্ত্র নির্ধাবণের প্রয়োজন হয় না। 

তাই মানবিক বিষয় পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে পাঠটাকায় পৃথক একটি 
সোপান ব্যবহার না করে অনেকেই উপস্থাপন পর্বেঞএ কাজ জম্পন্ল 
করেন এবং সেট! বেষ্ট ফলপ্রসূ তাতে সন্দেহ ন।ই। হারবার্টের মূল 
সোপানে এটি ছিল 9556670-এর অন্তভূক্ত | / 

(উ) অভিযোজন (5601155000)2 হারশট-অহ্থগামীরা এটিকে 

পাঠদানের শেষ সোপান হিসেবে নির্দেশ করেছেন। হারবার্টের মূল সোপানে 
এটি ছিল ?4060১০-শর্ষক সোপানের অস্তভূক্তি। 

পাঠটাকার এই অভিযোজন অংশে শিক্ষকের দক্ষত1 ও পরিচালনশকতি বিশেষ 

প্রয়োজন। বিজ্ঞানশিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় কোন একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়ে অথবা কোন বিষয়ের স'জ্ঞা গ্রকাশ করে তার ওপর পরীক্ষণ ও 

পর্যবেক্ষণ-ক্রিয়। পরিচালনা! করতে পারেন। কিন্তু ছিউম্যানিটিস-এর কোন 
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বিষয়ের পাঠদান কালে শিক্ষার্থীর নবলব জ্ঞান পরিমাপের জন্ত বিষয়বন্তর় 

ওপর প্রশ্ন ভিজ্ঞাসা করতে হয়। প্রশ্ন ছাড়। প্রয়োজনবোধে মানচিত্র, ভায়াগ্রা 

গ্রভৃতি প্রদর্শন (6০177008), অঙ্কন অথবা রচন! লেখার জন্য শিক্ষক শিক্ষর৫থাকে 

নির্দেশ দিতে পারেন। | 

পাঠটীকার এই অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । শ্রেণীকক্ষে কি আলোচন। হুল, 

কি কি বিষয় উপস্থাপন করা হল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর স্ুম্পষ্ট ধারণ! হন কি ন৷ 
ত] জানবার উপায়ন্বরূপ অভিযোজন পর্বের অবতারণা || * 

পুবোক্ত আলোচন। থেকে জানা যায়, হাব্বা্ট এবং তার শিষ্যদের অব্দান 

“পঞ্চ মোপান'-কে আধুনিক পাঠটাকায় ত্রি-সোপানে স্থনংহত করা 

হয়েছে । যেমন-_ 
(১) আয়োজন ব! প্রস্তুতি (76081890), (২) উপস্থাপন ব1 পরিবেশন 

(02556770500) এবং (৩) অভিযোজন ব। প্রয়োগ (40501155090) 

হারবার্টের অবদান ও তার সমালোচনা (36105165 00200100- 

(00) 2100 165 01165150) & পাঠটীকায় ব্যবস্ৃত “পঞ্চসোপান' পরিকল্পন। 

শিক্ষাদান প্রক্ষিয়ার বাম্তবায়নে হারবার্ট এবং তাঁর শিশ্যবর্গের এক অপূর্ব 

অবদান-_৩াতে সন্দেহ নেই । তার পৃবে শিক্ষকর] স্ব-স্ব ইচ্ছা অনুসারে 

পাঁরকল্পমাহীন পাঠদানে অভ্যস্থ ছিলেন। পরে হাঁরবার্টের পরিকল্পনা 
এলোমেলো শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে সংহত করে। এই পরিকল্পনার প্রথম 

উল্লেখযোগ্য উপযোগিতা হল এর মনস্তত্রভিত্তিকতা। 

প্রায় শতাব্বীর অধিককাল যাবৎ হারবার্টের পঞ্চ বা 

তি-সোপানে পরিকল্পিত পাঠশিক্ষার বাস্তবায়নে বিশেষ মর্যাদা পূর্ণ স্থান পেকে 
এসেছে । আধুনিককালে এর যেটুকু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে ৷ 
হারবার্টের মৌলিক পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হঙ্জনি | 

তবে হারবর্টের সোপান সহ পরিকল্পনাটি সম্পুণ ত্রুটিযুক্ত নয়। 'প্রথমতঃ:, 
এরূপ পরিকল্পন। শিক্ষকের কাজকে যান্ত্রিক ও নিজীব করে তোলে। সাধারণতঃ 

শিক্ষকরা একে একট নিদিষ্ট ছাচ (:6৭1200091) বা কাঠামে! বলে মনে 
কয়েন এবং প্রয়োজন থাকলেও কাঠামোর বাইরে যেতে চান না। এর ফলে 
শিক্ষণ-প্রক্রিয়। হয় একঘেয়ে ও নিজাঁব। দ্বিতীয়তঃ, সোপানগুলি কিম 
এবং কঠোর সীমায় নিয়মবদ্ধ (1810) । পাঁচটি সোপান শলীমিত সময়ের মধ্যে 

অবদান 



শিক্ষাদান রীতি ও পাঠ-পরিকর্ন। ১২৭ 

"অতিক্রম করার বাধ্যবাধকতার ভাব এই পরিকল্পনায় বিভ্যমান । ফলে, শিক্ষকর! 

শিক্ষার্থার আগ্রহ, ইচ্ছা, প্রবণত] ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না 
রি রেখে শুধু সোপানগুলি সঠিকভাবে অতিক্রম করার দিকে 

লক্ষ্য বাখেন। হাব্বার্টের পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ ত্রটি হল এর 
শিক্ষককেন্দ্রিকত1| শিক্ষার্থীদের কথ! চিস্তা না করেই শিক্ষক কত সুন্দর 

করে পরিকল্পনা করতে পাবেন দিকে অধিক প্রবণতা লক্ষ্য কবা যায়। 

শিক্ষার্থীর শিক্ষা কতটুকু হল সেদ্দিক থেকে শিক্ষক প্রায়ই লক্ষ্যতরষ্ট হয়ে 
পরিকল্পনার উৎকর্ষের দিকে অধিকতব মনোষেোগী হন। আমাদের ম্মরণ রাখা 
উচিত যে পবিকল্পনার সার্থকত। নির্ভর করে শিক্ষার্থার চাহিদা তথা শিক্ষার 

উদ্দেশ্য সাধনের ওপর। 

€। আধুনিক পাই-পন্রিকল্পনান্র পুর্ণীঙ্গ বূপ (0০%59156 
(02 01 71006] 1,695019 1১181) $ 

মনস্তত্বভিত্তিক বিচারে আধুনিক পাঠদানকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা 
যায়, যথা_(১) জ্ঞানমূলক পাঠ, (২) কৌশল ব। নৈপুণ্যমূলক পাঠ এবং 
(৩) রপানুভূতিমুগ্পক পাঠ। ঠিক একই 'চন্তাধারায় তিন প্রকার পাঠের 
(55507) অন্ত তিন প্রকাব পাঠ-পরিকল্পনার প্রচলন লক্ষ্য কর! ষায়। 

প্রত্যেক প্রকাব পাঠেব জন্ত নির্বাচিত সোপানগুলির ওপর আনুষ্ঠানিক 

প্রাথমিক শর্তাদি সর্বদ। যুক্ত থাকবে । এক্ষণে তিন প্রকার পাঠের জন্ত 
তিন প্রকার পরিকল্পনার নির্দেশ আলোচিত হল £ 

হভানমূলক পাঠ-পরিকল্পনা £ 
১। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তাদি ।* 

২। পাঠ-পরিকল্পনার সোপান £ (১) আয়োজন (77628108002), 
€২) পাঁঠ-ঘোষণ। (41ঘ500170610616 0£ 6116 155502), (৩) উপস্থাপন 

(70:5521505002), (৪) অভিযোজন (4১0011০8607) এবং (৫) গৃহে পাঠচর্। 

(70709 5850)। 

অভিযোজন পর্বের পর অনেকেই "সারাংশ লিখন? বা “বোর্ডের কাজ? 

(9০৪10 ভা ০৮) নামে একটি সোপান ব্যবহার করেন। পৃথক “বোর্ড ওয়ার্ক 

* ১২, পৃষ্ঠার আলোচিত হইয়াছে। 



১২৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

পাঠের অবতারণ। কর] অর্থহীন। কারণ পাঠদানের সময় ম্মধিকাংশ ক্ষেত্রে 

বোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এবং বোর্ডের কাজ মাত্রই বোর্ড ওয়ার্ক। 

নৈপুণ্যমূলক-পাঠ পরিকল্পনা (2121771060৫ ৪ 9101] 1655020) £ 

নৈপুণ্যযূলক পাঠেব লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে বিশেষ বিশেষ কর্ষে দক্ষতা অর্জনে 
সাহায্য করা। পূর্বেই বল৷ হয়েছে যে, সকল প্রকার কায়িক শ্রযভিত্তিক 

শিক্ষণ, অন্কন, লিখন-পদ্ধতি শিক্ষা, সঙ্গীত-নৃত্য শিক্ষণ প্রভৃতি নৈপুণ্যমূলক 

পাঠের অন্তভূক্তি। প্রচলিত আহুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার 
সবটুকুই প্রায় নৈপুণ্য অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে দেওয়া হয়। নৈপুণ্যের সঙ্গে 
জ্ঞানের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এবং দুটিকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন কর! যায় না। 
কারণ মণ্তিফ্ের চিন্তা, অন্তরের আবেগ ও প্রেরণ। এবং ইন্দ্রিয়াদির কাজ কখনও 

লম্পর্কহীন অবস্থায় প্রকাশিত হতে পারে না। স্ৃবতরাং, জ্ঞানমূলক 
€০০৪010০), ভাবমূলক (৪5002) এবং ইচ্ছাযূলক (00158 6156) 

পাঠ-পরিবেশন পৃথক সম্পর্কহীন অবস্থায় সম্ভব নয়। কর্মভিত্তিক শিক্ষণ 
দেওয়] হয় নৈপুণ্য অর্জনের জন্ত। সেই নৈপুণ্যই জ্ঞানলাভে যেমন সাহায্য 
করে তেমনি আবেগমূলক তৃপ্ডিদানেও কার্যকর হয়। 

* পাঠ-্পরিকল্পনার সোপান  নৈপুণ্যযূলক পাঠদানের ন্েজ্রেও আনুষ্ঠানিক 

প্রাথমিক শর্তাদ্ি* প্রথমে উল্লেখ করতে হয়। তবে এখানে হারবার্টের 

সোপানের সবগুলি কার্ধকর নয়। কারণ, হারবার্টের সোপানগুলি 
মূলতঃ জ্ঞানমূলক পাঠদানের সোপানূপে বিশেষ ফলপ্রশ্থ। তবে হা'রবার্টের 
কয়েকটি সোপানকে প্রয়োজনভিত্বিতে একটু পরিবর্তন করে নিম্নরূপ উপায়ে 
নৈপুণ্যযুলক পাঠদানের জন্ত পরিকল্পনা! রচন! কর] যায় £ 

(১) আয়োজন (5:672:50101) 2 জ্ঞানমূলক পাঠেব অন্থকরণে আমর? 

আয়োজন পর্বটিকে গ্রহণ করতে পারি। কোন নৈপুণ্য শিক্ষাদানের পূর্বে জানা 
প্রয়োজন শিক্ষার্থার৷ সেই নতুন বিষয়টি সম্পর্কে কতটুকু জানে । শিক্ষা্থার 
অঞন্জিত অভিজ্ঞতা ও কৌশলের ওপর ভিত্তি করে নতুন পাঠদানে অগ্রমর 
হওয়ার সময় মডেল তৈরি, চিত্র অঙ্কন, শ্ল্লি সামত্রী প্রস্ততকরণ প্রভৃতি বিষয়ে 

শিক্ষক নিজে কাজ করে শিক্ষার্থুকে কর্মে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। 

* ১২* পৃঃ আনুগ্ানিক প্রাথমিক শর্তাদি ডরষ্টব্য। 



শিক্ষাদান রীতি ও পাঠ-পরিকল্পন। ১২৯ 

(২) পাঠঘোষণ। (৯1010 0151806106106 01 0106 [9855012) 2 জ্ঞানমূলক 

পাঠের হ্বায় নৈপুণ্যযুলক পাঠ-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও পাঠ-ঘোষণা কর। 

প্রয়োজন | শিক্ষার্থীকে কি শেখানো হচ্ছে এট! যদি সেজভানতে না পারে 
তাহলে তার মনে প্রেরণ বা আগ্রহ সঞ্চারিত হয়না। এজন্য উদ্দেশ্য 

ঘোষণা! করা অপরিহার্য । 

(৩) উপস্থাপন (01552050000) 2 এই পর্বটি জ্ঞানমূলক পাঠ- 

পরিকল্পনার রী।ত থেকে ব্যতিক্রম লক্ষ্য কর যায়। নৈপুণ)যুলক শিক্ষণের 
শিক্ষক এই পর্বে কর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখাবেন । অর্থাৎ শিক্ষক হবেন 

[06170010568601 এবং শিক্ষা হবে দশক | এই পর্বের, মাঝে মাঝে শিক্ষক 

কর্মের বাখ্যাও করবেন, তখন শিক্ষার্থী হবে শ্রোতা । শিক্ষক শিক্ষার্থীর 

যে দক্ষত। অর্জনে সাহাষ্য করছেন সেই বিষয়ে শিক্ষক নিজের দক্ষতার 

ব্যবহারিক প্রকাশ করবেন এবং শিক্ষার্ধীকেও হাতে-কলমে শিক্ষাদানের চেষ্টা 
করবেন। 

(8) 'প্রাকৃটিস (2:০০) £ জ্ঞানমূলক পাঠের ন্যায় এই সুরে শিক্ষার্থী 
তার অঙ্জিত অভিজ্ঞত] সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্য বাল বার চেষ্টা করবে। 

এথানে শিক্ষককে নীরব দর্শকের তৃমিকা গ্রহণ করলে চলবে না। তাকে 

হতে হবে শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জনের সাক্রয় সহায়ক। শিক্ষার্থীদের 
কাছাকাছি থেক্কে তাঁকে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য করতে হুবে। 

নৈপুণ্যমূলক পাঠ-পরিকল্পনার এটাই হবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সোপান। 

(৫) প্রয়োগ (251159610) 2 অঙঞ্জিত দক্ষতার শ্বীকৃতি হল তার 

ব্যবহারিক প্রয়োগে । এই প্রয়োগ ছৃপ্রকারের হতে পারে। প্রথমটি হল, 
তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ; যেমন_+শিক্ষার্থীকে গোলাপ ফুল অঙ্কন শেখানো হল। 

সঙ্গে সঙ্গে যদি সে প্রায় একই আকৃতির অন্ত একটি ( যেমন, জব! ) ফুল অঙ্কন 

করতে পারে তাহলে তার অর্জিত দক্ষতার ব্যবহারিক প্রয়োগ কর! হল। 

ছিতীয়টি হল, পরব যে কোন সময়ে অজিত দক্ষতার প্রয়োগ । আনুষ্ঠানিক 

শিক্ষা সমাপ্তির পর যদি কোন শিক্ষার্থী জীবনের বান্তবক্ষেত্রে অজিত 

অভিজ্ঞতাকে কাজে প্রয়োগ করতে পারে তবেই হবে দক্ষতার দুরবতা 
ব্যবহারিক প্রয়োগ । 

পদ্ধতি-_-৯ ৫1) 



১৩০ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

রসানুভূতিমূলক পাঠ-পরিকল্পনা (019071)178 ০: 810 £৯00105018- 

01918 [,55507২) £ রসবোধযুলক পাঠের উদ্দেশ্ট হল শিক্ষার্থীকে পাঠ/বিষয়ের 

রূপ, রস, গন্ধ উপভোগে সাহায্য কর]। এরূপ পাঠ শিক্ষার্থীর সৌন্দর্য 
পিপাসার তৃপ্ডিদান করে। শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক প্রকাশ 
এবং বুদ্ধির গ্তায় প্রাক্ষোভিক বৃত্তিব বাঞ্ছনীয় বিকাশ অত্যাবস্তক। রসবোধযূলক 
পাঠ শিক্ষার্থীব মানিক আবেগ বা প্রক্ষোভ বিকাশে যথাযথ সাহাষ্য করে। 
শ্মিথ এবং হেরিসন (9172), 21527221750) তাদের 40080101608 

01555 05801,£+ নামক পুত্তকে রসবোধযুলক পাঠের সংজ্ঞায় বলেছেন যে, 

দক্ষ শিক্ষক কোন বিষষ সম্পর্কে অন্ককূল পরিবেশে শিক্ষার্থীর মনে এমন 
আবেদন স্ষ্টি করতে পারেন যখন সেটি শিক্ষার্থী ব্বত:স্কুর্ত গবে শুনবে, 

দেখবে ও তার রূপ-রস-গন্ধ উপভোগে- উদ্বদ্ধ হবে। তখন সেটি হবে 

রসবোধযুলক পাঠ ।ঃ 

পাঠ-পরিকল্পনার সোপান (5525) 2 অন্তান্ত পাঠ-পরিকল্পনার স্টায় 
রসামুতৃতিযূলক পাঠ-পরিকল্পনার প্রথমে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তার্দি উল্লেখ 

করতে হয়।২ এর পরবর্তা সোপানগুলি হল £ 
(১) প্রস্তুতি (:59196101) $ বসবোধমূলক পাঠের প্রধান উপার্দান 

হুল অনুকূল পরিবেশ । পরিবেশটি নিশ্চয়ই পাঁঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সমন্থিত হবে। 
যেমন_-“বর্যামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ নির্ঝব বর্ষার দিনে, “বসস্ত উৎসব*মূলক কবিতা 

বসস্তের মলক্ হিল্লোলেই মধুর হয়ে ওঠে । সেইরূপ প্রারৃতিক লৌন্দ্ষেব বর্ণন 

প্রাকৃতিক পরিবেশেই মনোমুগ্ধকর হয়। খাতৃভিত্তিক কবিতা পা$ও অনুকূল 
খতুতেই হৃদয়ে আবেদন স্টি করতে পারে। 

শ্রেণীপাঠের ক্ষেত্রে এটা সর্বদ| সম্ভব না হলেও শিক্ষক স্বীয় দক্ষত1 দ্বার! 
সেরূপ অনুকুল পরিবেশ রচনা করতে পারেন। শিক্ষকেব ভাবময় ব্যপ্তনা ও 
অন্ুভ্ৃতিপূর্ণ ইজিতদানের ক্ষমত। ভাবরসমূলক পাঠদানের অপরিহার্য সম্পদ | 
এর জন্ত প্রথমে শিক্ষককেই ভাবে-রসে অভিভূত হতে হবে । তাহলে তিনি 

শিক্ষার্থীকে উদদ্ধ করার মতে। পরিবেশ স্থট্টি করতে সমর্থ হবেন | 
কস 

1, ৮700106 900015019,61018 165502 15 21 111190101 €09 10005 86 01 00 11361) 00 
5010)6010116 ০০9001101 1017 12150165 60 20005 20 10 8. 19৮০62081016 2.00005101)616, 
2150. 5৮101) 0106 06৪ 01)615 05৪ ০ 508855107 6০106110657) 105 8100681, 70005 1950105 
এ 706 7660 6০ 2০৮০1019 25 00০5 আহ]. 425 750492 2%9. 2০ 2“ ০৪৫০], 

2১ ১২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 



শিক্ষাদান রীতি ও পাঠ-পরিকল্পন। ১৩১ 

(২) পাঠ-ঘোষণা (৯2010002002 06 005 [58300 2 অন্যান্ত 

পাঠের ন্তায় এই পর্বে শ্রেণীর পাঠ্যপম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে । 

(৩) উপস্থাপন (0:655215656107) 2 এই মোপানে শিক্ষক বিষয়বস্ত 

পরিবেশন করবেন। পরিবেশন প্রক্রিগ্াটি হবে বিষয়বন্তর ভাবরসদ্বারা সম্পৃক্ত । 
এর দ্বার! শিক্ষার্থীদের চিন্তা, কল্পনা ও অনুধাবনের শক্তি উদ্ধদ্ধহবে। এর 
ফলে, স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থী বিয়়বদ্তর অন্তর্নিহিত রস অনুধাবন করে পরম 
পরিতৃপ্তি লাভ করবে। কবিতার পাঠদানে সংগঠন (6০:00) এবং বিষয়ের 

অন্তনিছিত ভাব-__-এই ছুটি বিষয়ে রসবোধমূলক পাঠ দেওয় যায়। কিন্ত 
ব্যাকরণ ও শব্দার্থবিষয়ের ধারাটি জ্ঞানমূলক পাঠের অন্তর্গত। 

(8) চিন্তা! (0:9062100019619) 2 এই স্তরে উপস্থাপিত বিষয় সম্পর্কে 

চিন্ত1 করার জন্ত কিছু সময় দেওয়া! প্রয়োজন । শিক্ষার্থী তখন নিজে চিন্তা 
করবে শও ভাবরস অনুভব করবে। এই রপসাক্ষভব বিচ্ছিন্নভাবে বিষয়বস্তর 

কোন অংশকে আশ্রয় করে সম্ভব হুতে পারে না। উহা সমগ্র বিষয়বস্তকে 

কেন্দ্র করে উৎপত্তি লাভ করে। 

(৫) প্রয়োগ (49211596190) 2 শিক্ষার্থীর। সমপ্রায় বিষয়বন্তর মধ্য 

থেকে সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে কিন! সেটি লক্ষ্য করা-_এই সোপানের 

অন্তর্গত। 

(৬) বিষর়বন্তর সমালোচনামূলক উপলব্ধি (01:1009] 4১015015- 
6100) ১ এই পর্ধে বিষয়বস্তর সমালোচনার দ্বারা প1ঠদান-ক্রিয়া শেষ করা 

যেতে পারে। 

রমবোধমূলক পাঠ-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষককে নিম্নরূপ বিষয়গুলির প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ করা যুক্তিযুক্ত £ 

(ক) শিক্ষক নিজে বিষয়টিকে প্রথমে উপলব্ধি করবেন । 

(খ) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ইঙ্গিত, সঙ্কেত প্রভৃতির মাধ্যমে অন্ুকল পরিবেশ 

সৃষ্টি করবেন। 

গে) শিক্ষার্থীদের বরস, সামর্থা, প্রবণতা, আগ্রহ ইত্যার্দি অঙ্সারে 

বিষয়ের ভাষ! ও ভাব প্রপ্নোগ করবেন। 
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(ঘ) কবি, লেখক বা শিল্পার মনোছাবে ভাবিত হয়ে, শিক্ষক বিষয় 
পরিবেশনের চেষ্ট। করবেন। 

(উ) রসবোধ, সৌন্দর্ষপ্রীতি, মানমিক তৃপ্তিলাভের ইচ্ছা ইত্যাদি 

প্রাক্ষোভিক বিয়য়গুলি ষেন সামাজিক ও বাঞ্ছনীয় পথে নিয়ন্ত্রিত হয়। 
(চ) সবশেষে মনে রাখা উচিত, রসান্গভূতিযূলক পাঠ কখনও বীধাধরা 

ছাচে সীমিত ধারায় পরিকল্পনা করা যায় না। পাঠের উদ্দেশ্য অনুসারে 

পাঠ-পরিকল্পনার সোপানগুলিকে ঘে কোন সংখ্যায় 1বন্তত্ত কর] চলে। 

সার্থক পাঠ-পরিকল্পনার লক্ষণ (0016611206৪ 03000. [,655018 

ঢ127) & সার্থক পাঠ-পরিকল্পনা সম্পর্কে নিম্নরূপ লক্ষণগ্লি আলোচন। কর। 

যেতে পারে £ 

(১) একাট সুষ্ঠু পাঠটাকাঁর পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিক ও লিখিত শর্ত 

পরিপূর্ণকূপে লিখিত হবে। 
(২) পাঠ-পরিকল্পনায় নোপান ঘতগুলি থাকুন না কেন তাদের পরস্পরের 

মধ্যে থাকবে ধারাবাহিকতা ও পারম্পরিকতা, যাতে ব্বতস্ফুর্তভাবে শিক্ষক 
শেষ সোপানের'দিকে এগিয়ে ষেতে পারেন। 

(৩) উত্তম পাঠ-পরিকল্পনার প্রশ্নগুলি হবে সোপানভিত্তিক ও উত্তম 
প্রশ্নৈর বৈশিষ্ট্যুক্ত । 

(৪) উত্তম পা$-পরিকল্পনায় বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন 
অনুসারে বর্ণনা, ব্যাখ্যা আলোচনা, শিক্ষোপকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীর 

সক্রিয়তার সথষোগ প্রভৃতি লিখিত থাকবে। 

(৫) সার্থক পাঠ-পরিকল্পনায় থাকবে রেফারেন্স পুস্তক, পহ-পুস্তক, 
পত্র-পত্রিক৷ পাঠের নির্দেশ । 

(৬) অবশেষে বল! যায়, পার্থ পাঠ-পরিকল্পনা বিষ্ভালয়ের পাঠদানের * 
রা অহ্থপাতে রচিত হবে। 

৬1 প্রচ্মোতব্ ক্বীতি (0565000-4,09চা৪1 ত5০10701706) 2 

মৌখিক পাঠদান পদ্ধতির সহায়ক হিসেবে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির উপযোগিত। 
সর্বজনস্বীকৃত। তবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর গ্রহণ করাকে সঠিক পদ্ধতি না 
বলে রীতি (6০9199) বলাই যুক্তিযুক্ত । আধুনিক শিক্ষাদান রীতিগুলির, 
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মধ্যে প্রাঙ্বাত্তরের স্থান সর্বোচ্চ । কারণ, অতীতে মৌখিক পদ্ধতি ছিল 

শিক্ষককেন্দ্িক। তখন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষকের বক্তৃতা ছিল গাভীর্যপূর্ণ। 

আধুনিক কালে শিক্ষ-গ্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে শিক্ষার্থী । সেই সঙ্গে প্রাচীন 
মৌখিক পাঠদান-পদ্ধতিও আধুনিক শ্রেণী-শিক্ষণ পর্যায়ে অপরিহার্ধরূপে 
বিভ্যমান। তবে আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থাকেন্দ্রিক হওয়াতে অনেকগুলি রীতি 
মৌখিক পদ্ধতিকে আধুনিক ও বিজ্ঞানঠিত্তিক করে তৃলেছে। এই রীতিগুলির 
মধ্যে প্রশ্নোত্তর প্রণালীর ভূমিক! গুরুত্বপূর্ণ । মৌখিক পদ্ধতির (০:911761)99) 

সাফল্য নির্ভর করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর গ্রহণের ওপর | শিক্ষার্থীর মানসিক 

সহযোগিতা ছাঁড়া শিক্ষাকর্ম চলতে পারে ন|। প্রশ্নোত্ররের 
মাধ্যমে এই মানমিক সাহাষ্য লাভ করা যায়। প্রশ্নের 

সাহাষো শিক্ষার্থীর মনকে নতুন পাঠের প্রতি আগ্রহান্বিত করা, উপস্থাপিত 

বিষয়ের প্রতি অধিক মনযোগী করে তোলা, সগ্যলব জ্ঞানের যুল্যায়নঃ গৃহে 

পাঠচর্চার নির্দেশ দান ইত্যাি শিক্ষাকর্ম পরিচালন। কব! যার। 

প্রন্নকর্তা কে £ এই বিচারে প্রশ্নকে দুভাগে ভাগ কর। যায় । (1) শিক্ষকের 

প্রশ্ন এবং (11) শিক্ষার্থীর প্রশ্ন শিক্ষক গু কবেন শিক্ষার্থীর বিষয়বস্ত্ সম্পকে 

জ্ঞান, রুচি, অভিরুচি, কৌশল ৬ সামধ্য জাশবাব জন্ত এবং শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খল! 

বিধানের জন্ত । শিক্ষকের প্রশ্নকে আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন হিসেবে অভিহিত কর! 

যায়। এক সময় ছিল ধখন একমাত্র শিক্ষকই প্রশ্ন করতেন, সে যুগে প্রশ্ন 

করার অধিকাব শিক্ষার্থীর ছিল না। 'অথচ কৌতুহল পরিতৃপ্থিব জগ্ শিক্ষার্থী 
স্বত্স্ৃত ও স্বাভাবিকভাবে গ্রশ্ন করতে চাইত | বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষ-প্রচেষ্টায় 
আজ শিক্ষার্থীর এই স্বাভাবিক প্রশ্নকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে । বস্ততঃ শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থর পাবস্পরিক প্রশ্জেত্রের ছারাই শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর 
একাত্মতা স্ষ্টি হয় । তাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশ্ন জিজ্ঞাস করার জন্ট 
শিক্ষার্থীদের অঙ্গপ্রাণিত করা হয়। 

প্রশ্মের শ্রেণীবিভাগ (031855190801075 0৫ 0006561003) ৪ উদ্দেশ 

ও প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের 1বচারে প্রশ্ন নানা ধরনের হতে পারে ১ যেমন-- 

উদ্দেন্ত ও প্রয়োগ (১) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (7555778 (356507929), 

রা বিচারে (২) শিক্ষামূলক প্রশ্জ (709101778 036501025) এবং 

05 (৩) শৃঙ্খলা মূলক প্রঙ্টী (015010110915 (00105561005) | 

এই তিন ধরনের প্রশ্রকে আবার বিভিন্ন প্রকান্ে ভাগ করা যায়। যেমন-- 

উপষোগিত। 

পা 
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(১) পরীক্ষামূলক প্রশ্নঃ (ক) গ্রস্ততিমূলক বা পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন, 
(খ) পাঠাহুদরণ প্রশ্ন, (গ) পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন, (ঘ) পাঠের ফলাফল 
পরিমাপক প্রশ্ন প্রভৃতি । 

(২) শিক্ষামূলক প্রশ্নঃ (ক) 'কৌতুহল উদ্দীপক, (খ) তথ্য আহরণের 

সহায়ক, (গ) আত্মবিশ্বাসকারী প্রশ্ন প্রভৃতি । যুলতঃ শিক্ষামূলক প্রশ্ন 
শিক্ষার্থীকে সামনে এগিয়ে চলার জন্ত অনুপ্রাণিত করে। 

(৩) শৃঙ্খলাযূলক প্রশ্ন £ (ক) শ্রেণীকক্ষে শুঙ্খলা-বিধায়ক প্রশ্ন, 

(খে) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহযোগিতা-বিধায়ক প্রশ্ন (গ) মনোধোগ আকর্ষণী 
প্রশ্ন প্রভৃতি । 

আবার উত্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্বকে তিনটি সুরে ভাগ কর! যায়। 
যথা_(১) তথ্যসূচক (0209 ৮৪০১), (২) জমস্যামুচিক (:০15792110) 

উত্তরের দৃষ্টিকোণ এবং (৩) মতা মতধর্মী (01010 572) 1 প্রথম 

থেকে শ্রেণীবিভাগ প্রকার প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্দ পুস্তক, 
সহপাঠ্য পুস্তক, পত্র-পত্রিকার্দির ওপর নির্ভর করতে হয়। ছিতীয় প্রকার 

প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিষয়ের যুক্তিধমী ব্যাখ্যা, বিচার-বিশ্লেষণ, কর্মসম্পাদন, 
সমস্যা সমাধান ইত্যাদির ওপর নির্ভর করতে হয়। তৃতীয় স্তরের প্রশ্নে 

শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ কর হয়। এই মতামত ব্যক্তিসাপেক্ষ অথব! 

নিরপেক্ষ হতে পারে । উত্তরের বিভিন্নতার মধ্যে যুক্তি থাকলে তার মর্যাদা 

দেওয়! যুক্তিযুক্ত । 

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের পূর্বে শিক্ষককে পাঠটাক। প্রস্তুত করতে হুয়। 

না পাঠটীকায় মূলতঃ তিনটি পর্ব, যথা-(১) প্রস্ততি ব 
প্রেক্ষিতে প্রশ্নেৰ আয়োজন (316709:90100), (২) উপস্থাপন (0165521369- 

শ্েনীবিভাগ 001) এবং (৩) মুল্যায়ন (০৮৪1090102)। এই পর্বজয়ের 

নঙ্ে সঙ্গতি রেখে প্রশ্নকে তিনটি শুরে ভাগ করা হয়। প্রস্তুতিমূলক 

প্রশ্জী (01505186015 00165010789), বিষয়ের ক্রমগতিসূচক প্রশ্ন 

(106৮610101105 006500175) এবং পরীক্ষা মূলক প্রন্মা (55005 

00650195)। 

প্রথম প্রকার প্রশ্্রের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থার পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 

পরী করেন এবং শিক্ষক ধীরে ধীরে অগ্তকার পাঠ-ঘোষণার পথ প্রত্তত 
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করেন। ছিতীয় প্রকার প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠের ক্রম অনুসারে শিক্ষক ধাপে 

ধাপে অগ্রসর হন। তৃতীয় প্রকার প্রশ্ন বার! শিক্ষার্থী কতটুকু নবজব্ জ্ঞান 
আয়ত্ত করতে পেরেুছ তা পরীক্ষা কর! হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে 

পারে ষে, টি. রেমণ্ট তার €0:1701165 ০0৫ [00০96101” নামক পুত্তকে 

পর্যালোচনামূলক গপ্রশ্বের 0২2০৪0105126025 00655010795) কথাও বলেছেন। 

উপস্থাপিত বিষয়বস্তর প্রতিটি শীর্ষের (0০100 পরিবেশনান্তে অথব। সমগ্র 

পাঠের শেষ প্রান্তে এপ পুনরাবৃত্তি ব। পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করা যায়। 

আদর্শ প্রন্মের লক্ষণ (02115 ০£ 3০০ণু 0925019253) 2 গ্রশ্রের 

উদ্দেশ্ত্ে হল শিক্ষার্থীর মনে স্জনমূলক এবং যুক্তিযূলক চিন্তাধারার বিকাশসাধন 
করা। এদিক থেকে বিচার করে টু ও ফলপ্র্থু প্রশ্সের নিয়রূপ লক্ষণণ্ডলি 
বিবেচনা! করা যেতে পারে £ 

প্রথমতঃ, প্রশ্নের ভাব ও ভায। হবে স্বন্দব, সহজ ও স্ৃম্পষ্ই এবং ত1 

শিক্ষার্থীর বয়স ও'বুদ্ধির অনুপাতে হওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে। পাঠ্য পুত্তকের 
জটিল ও গুরুগন্ভীর ভাষ। প্রশ্নের ক্ষেত্রে সর্বদ্বা পরিত্যজ্য । অন্যথায় শিক্ষারথারা 

পুস্তকের ভাষাতেই উত্তর দেওয়ার ইচ্ছায় না বুঝেই বিষয় মুখস্থ রাখার চেষ্টা 
করবে। এ কথাও মনে রাখা উচিত, নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থণর্দের জন্ত ব্যবহৃত 
ভাষা এবং উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রশ্বের ভাষ। সমান হবে না। 

দ্বিতীয়তঃ, আদর্শ প্রশ্নের উত্তর এমন হবে যেন তার মধ্যে কোন অস্পষ্টত1 
বা অসামণ্তশ্ত নাথাকে। অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রশ্থের উত্তর যতটা 

ঈ্ীমিত করা যায় ততই ভাল। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ উত্তর 
ংবলিত প্রশ্ন কর। যেতে পারে। তবে সকলের ক্ষেত্রেই উত্তর সীমিত 

করাই বাঞ্ছনীয় । 

ভূতীয়তঃ, ধার উত্তর “হী” বা “না” এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করাই বাঁছনীয়। 
অন্ততঃ পাঠ পরিবেশনের স্ময় এরপ প্রশ্ন উদ্দেশ্তসাধনের পরিপস্থী। তবে 
ঘরোয়া আলোচনায় অথবা পাঠের আয়োজনপর্বে অনেক সময় এরূপ 
উত্তর সংবলিত প্রশ্ন কথায় কথায় এসে যায়, একে সম্পূর্ণ এড়ানো সব 

হয়না । 



১৩৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

চতুর্থভঃ, উত্তরটি প্রশ্নের মধ্যে আছে এমন প্রশ্ন বাঞথনীয় প্রশ্নই নয় । 
যেমন, ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধ হয়েছে, তাই না? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার 

সময় শিক্ষার্থীকে চিস্ত। করতে হয় না। তাই এমন প্রশ্থ, আদর্শ গ্রথ্থ নয়। 

পঞ্চমতঃ অনেক প্রশ্ন আছে ধেগুলি বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশ্ববোধ জাগাতে 

পারে কিন্তু বাক্যগঠনে প্রশ্নের রূপ ধারণ করে না। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 

প্রেশিডেন্ট হলেন? এভাবে ঘুরিয়ে প্রশ্ন না৷ করে সোজান্থাজি প্রশ্ন করাই হল 
আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ। 

ষষ্ঠতঃ, ষে প্রশ্ন 'চন্ত। উদ্দীপক (00008170000 005106), যে প্রশ্ন 

শিক্ষার্থীকে পরিবেশিত পাঠের প্রতি: আকর্ষণ করে, যে প্রশ্ব শিক্ষার্থীর 

আভজ্ঞত। ও নবলন্ধ জ্ঞানের সমন্বয় হল কিনা এবং নবলবধ জ্ঞানকে শিক্ষার্থা 

বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে কিন তা পরীক্ষ। করায় সাহায্য করে 

তাই আদর্শ এম । 

প্রশ্গেত্তপ রাতির প্রয়োগ (40011590102 0£ 009501010-312561 

['50া:07005) প্রশ্নোত্তর বীতর প্রয়োগ ব্যবস্থাপনায় তিলটি হুম সুর 

বিচ্ামান। যথা--(১) প্রশ্ন তৈরি, (২) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, (৩) প্রশ্ের উত্তর গ্রহণ । 

প্রতিটি স্তরে শিক্ষককে কতকগুলি অবশ্ঠ পালনীয় নীতি ম্মরণ করতে হয়। 

€১) প্রশ্ন তৈরি প্রশ্ন তৈরির সময় প্রথমতঃ, আদর্শ প্রশ্নের 
বৈশিষ্ঠ্যগুলি ম্মবণ কর। এবং সেই অঙ্গুদারে প্রশ্ব তৈরি করা কর্তব্য। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্ন তৈরির সময শিকক নিজেই তার উত্তর মনে মনে ঠিক 

করবেন। উত্তরগুলি ষেন ছ্যর্বোধক ও পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে অসমগ্ডল না হয়। 

তৃতীয়তঃ, প্রশ্ন গুলি যেন পাঠ্যবিষয়ের ধারান্ুকূল, উদ্দেশ্তমূলক, যুক্তিপূর্ণ ও 

স্থপরিকল্পিত হয়। চতুর্থ, প্রশ্নগুলিতে যেন ব্যাকরণগত কোন ক্রটি ন! 
থাকে। অবশেষে বলা যায়, প্রশ্বগুলি যেন শিক্ষার্থীদের বয়স ও সামর্যের 
ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। 

(২ প্রশ্ন জিজ্ঞাস1£ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সময় নি্গবূপ নীতি 

পালন করা কর্তব্য । 

প্রথমতঃ, শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থার উদ্দেশ্টে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। 

সকলের জন্ত প্রশ্ন ঘোষণা করলে সকলেই তার উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করবে। 
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কোন বিশেষ একজনকে প্রশ্ন করলে কেবলমাত্র সেই শিক্ষার্থীই উত্তরদানের 

জন্য সচেষ্ট হবে, অন্তের! নিশ্চিন্ত ও নিক্কিয় হয়ে পড়বে। সকলের জন্ত প্রশ্ন 

ঘোষণার পর যারা হাত তুলে উত্তবদানের প্রস্তরতি-সঙ্কেত জানাবে তাদের 

মধ্যে একজনকে উত্তর জিজ্ঞাাী ককতে হুবে। সঠিক উত্তর না পেলে 

শিক্ষার্থীদের অন্ত একজনকে জিজ্ঞাসা করতে হয়| এইভাবে সঠিক উত্তর 

প্রাপ্তির পর যার। হাত তোলেনি ভার্দের কাউকে এ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে 

হয়। কারণ, প্রথম ব1 দ্বিতীয় শিক্ষার্থীর নিকট থেকে সঠিক উত্তর জানার পর 

পিছিয়ে-পড়! শিক্ষার্থীর! বিষয়টি জানল কিন! পৰীক্ষা কর! দরকার 

দ্বিতীয়তঃ, বিষয় উপস্থাপন সুরে বেশ খানিকটা বিষয় শিক্ষার্থীদের নিকট 

পরিবেশনের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। এতে বিষধর মনে রাখার জন্তে 

শিক্ষার্থার চেষ্টা করবে। কোন একটি বিষয়, (ষেটি প্ররুতপক্ষে প্রশ্নের 

উত্তর ) পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থীরা মনে রাখার চেষ্টা ন| 

করে এঁ.বিষয়গত কথাটিকে উত্তর হিসেবে ফিরিকে দেবে । যেমন (বক্তব্য) 

ভারতের রাজধানী দিলী। (প্রশ্ন) ভারতের প্লাজধানী কোথায় 1-_বক্তৰের 

মাধামে এরূপ উত্তরটি প্রক্কাশ করেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কোন মূল্য নেই। 
 তৃতীয়ভঃ, একই প্রশ্ন বার বার জজ্ঞাসা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। 

এর ছ্বাব] শিক্ষার্থীর বিরক্ত ও অমনযোগী হয়ে পড়ে । আবার প্রশ্ন করার 

সময় কষ্টকন্সিত ভাব প্রকাশ করা, দিধাগ্রস্থ হওয়। অথব। 1শক্ষকের নিজের 

মুখস্থ কর! বিষয় ম্মরণ করতে করতে সময় নষ্ট কর মোটেই চসবে না। প্রশ্ন 

করার ভাবধাবা হবে স্বতংস্ফৃর্ত, অবিচ্ছেছ্য ও মনোগ্রাহী। 

(৩) প্রন্মের উত্তর গ্রহণ £ আদর্শ প্রশ্ন তৈরি এবং ঘোষণার সময় 
শিক্ষককে যেমন সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তেমনি উত্তর গ্রহণ প্রসঙ্গে 
সতর্ক হওয়] একান্ত প্রয়োজ্ন। 

() শিক্ষার্থীত্র উত্তর হবে সম্পূর্ণ ও নিভুলি। মৌখিক উত্তর অনেক 

সময় বাকবিন্াসের বিচ'রে অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। কিন্তু লিখিত উত্তর 

হবে পরিপূর্ণ বাক্যদ্বার1! বিষয়বস্তর দিক থেকে সম্পূর্ণ ও নিতৃর্প উত্তর 

সর্বদ। বাঞ্চনীয় । 
(1) নিভুলি ও অম্পুর্ণ উত্তর আদায় সম্ভব না হলে শিক্ষককে লহজভাবে 

উত্তরটি বলে দেওয়া কর্তব্য। এরপর পুনরায় এ উত্তর জিজ্ঞাস! করে 



১৩৮ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

শিক্ষার্থীর৷ বিষয়টি সঠিক জানল কিন! পরীক্ষ1 কর! যেতে পারে। এভাবে 
নিতু'ল উত্তরটি জানবার ভন্ত প্রশ্নটিকে শ্রেণীকক্ষে পুনরাবৃতি (3111106) 
করা উচিত। 

(0) শিক্ষার্থীপ্রদত্ত উত্তরটি হল শ্রেণীকক্ষের সম্প্দ। এরূপ সম্পদ 
থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত ন1 হয় সেজন্তে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টশ্বরে উত্তরটি বলার 
জন্ত শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হুবে। 

(1) ভুল উত্তর প্রদানের জন্ত শিক্ষার্থীকে ভৎ্ণমন] কর। যেমন উচিত নয় 
তেমনি নিত উত্তরের জন্ত কাউকে প্রত্যক্ষভাবে অত্যধিক প্রশংসা করাও 
উচিত নয়। কারণ, এর দ্বার] অগ্রসর "শিক্ষার্থীরা অবাঞ্নীয় দত্ত অন্গভৰ 
করবে এবং অনগ্রনর বা অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মনে হীনমন)ত1 শি হৰে। 
লাজুক ও অকৃতকার্ধ শিক্ষার্থীকে সর্বদা উৎসাহিত কর! যুক্তিযুক্ত । 

(৮) প্রশ্ন [জিজ্ঞাসার সঙ্গে সাঙ্গে অগ্রসর শিক্ষার্থীরা আগে উত্তর দেওয়ার 
জন্য স্বাভাবিকভাবে ব্যগ্র হয়ে ওঠে । অনেক সময় কোন বিশেষ শিক্ষার্থীকে 
উত্তরদানের নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই একত্রে একাধিক শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর 
দিতে থাকে | এরূপ ঘটন৷ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রাতরোধ করা বাগনীয়। 

(৬৮) নিভুল, সম্পূণ এবং পাঠ্যব্ষয়ের ধারাহুক্রমিক গ্রশ্োভরের জন্য 
সর্বদা শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর কর। এবং সেই 
অন্নারে প্রশ্নোতর-প্রক্রিয়! পরিচালন। কর। বাঞনীয়। 

রর 

২ অনুব্বন্ধ, সহুঢযাজন ও সমন্বক্প ্্রীতি (00:518005, 
0০০-0101159.0010 2100 [1106287801015 0607575800) 2 

অনুবন্ধের তাৎপর্য (518715০80০৪ ০৫ 00115171107) 2 শিক্ষা 

প্রতি্ানে শিক্ষার্থীর আসে' জ্ঞান অর্জন করতে । তার 'অনুমোদিত 
পাঠয-তালিকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে। বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক, 
ইতিহাস, গোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিস্তা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় 
পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠ্যতালিকায় বিষয়ের যেমন বৈচিত্র 
আছে তেমনি আবার ঘে কোন বিশেষ বিষয়ের মধ্যেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। 
এক অহ্বশান্ত্রের মধ্যে আছে-_পাটাগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ভ্িকোণমিতি ; 
তেমনি ইতিহাসের মধ্যে আছে [ভঙ্গ [তন্ন দেশের ইতিহাস; ভূগোলে 



শিক্ষাদান রীতি ও পা$-পরিকল্পন। ১৩৯ 

থাকে প্রাকৃতিক* রাজনৈতিক, মানবিক, বাণিজ্যিক ইত্যার্দি অংশ। বিভিন্ন 

ডিক বিষয়গুলি এমনকি নির্দিষ্ট বিষয়ের অংশগুলি অনন্তসাপেক্ষ 

বিষয়ের ভিন্নতা সত্বেও দ্নৃতন্ত্র বলে মনে হয়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। কারণ, 

চিনি নিগার জ্ঞান হল অখণ্ড ও অবিভাজ্য । . পাঠবিষয়গুলি এই অথগ্ু 

জ্ঞানের এক একটি উপকরণ মাত্র। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নিবিড় 

সম্পর্ক বি্যমান। এ সম্পর্ক বজায় রেখে যদি পাঠদান করা যায় তাহলে সে 

শিক্ষা গ্রচেষ্ট। হবে সার্থক ও শ্বাভাবিক। এভাবে অথগ্ড জ্ঞানের অন্বেষণে 
বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতিকে বল! হয় অন্ুবন্ধ. 
প্রণালী (0:০1:5186107 6650177100০) 

অতীতেও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক রেখে পঠন-পাঠনের রীতি প্রচলিত 

ছিল। ফ্রান্সিন বলডুইনাস্ (7707,045 732121755) ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাস 

ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করে পুস্তক রচনার চেষ্টা করেন। 

শিক্ষাবিদ্ পেস্তালোতৎনীও (7854210227) অনুবন্ধ প্রণালী সমর্থন করতেন। 

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই প্রণালীর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে চেষ্টা করেছিলেন । 
কিন্তু অন্তবন্ধ প্রণালীর বাস্তব ও আধুনিক ধারণা প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে প্রচলিত। 
এ সময় থেকেই মনীষী হারবার্ট জ্ঞানের অথগুত) সম্পর্কে গবেষণ। করেছেন । 

তিনি বলেন,শিক্ষার্থার চরিত্রগঠনই শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য । তার মতে “চরিক্ত” 

ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, ইচ্ছা আকাজ্ষার ওপর, আকাঙ্ষ। আগ্রহের ওপর, 
আগ্রহ চিন্তাবৃত্তের ওপর নির্ভরশীল এবং একটি শক্তিশালী চরিত্র এই চিস্তাবৃত্তের 

(01016 ০01 00081)0 ব্যাপক ও স্থমংহত অন্থশালন ছার। গঠন কর! যেতে 

পারে 1, বস্ততঃ এই চরিত্র তখনই গঠিত হয় যখন বিভিন্ন অভিজ্ঞত। মনের 

মধ্যে একক ও অথও জ্ঞানে রূপাস্তরিত হয়। পরবতাকালে হারবার্টের নুষোগ্য 

উর অন্ছগামী জিলার (22119) অন্ধবন্ধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা গ্রদান 

শিক্ষাবিদ্দের প্রচেষ্টা করেন। তিনি বলতেন, কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র 

করে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া পরিচালন করা কর্তব্য । ইতিহাসকে তিনি কেন্দ্রীয় 

বিষয় হিসেবে গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, ইতিহাসে মানুষ ও 

মানব সম্পকিত যাবতীয় বিষয় স্থান পেয়েছে। ভারতে মহাত্স! গান্ধী 
চিান্যা ব্ক্তত্দা লেহন 0902 ৮721], 111 00902 05511650551 01১07 277161650 
800. 11357556090 072 ৩17015 01 000121)5 20 2 8010106 018990051 507 08 
£010560. 01515 65 00101520110 2) 53:565551৬৩. 22)0. 201)07:21)0 011016 0£ 11200817 চি 

-৮4347057% 



১৪০ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধাত ও পরিবেশ 

শিল্পকেন্দড্রিক শিক্ষা! (0:36 ০500020 2৭0.০8.109) প্রচলনের' চেষ্টা করেছেন। 

আমেরিকার জন ডিউই (০০072 108৮৫?) অন্তবন্ধ নীতিকে (0০106150192) 

সমন্বয় (1065675607) হিসেবে ব্যবহার করে বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে সংহতি 
বিধানের চেষ্টা করেন। শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের এই এ্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে 

অথণ্ড জ্ঞানলাভেব উপায় নির্ধারণের প্রবণতা । 

পূবোক্ত আলোচন1 থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, জ্ঞান হল এক, 

অখণ্ড ও ন্মবিভাজ্য । আমাদের চিন্তাধারাকে স্থসংহত করতে পারলে জ্ঞানলাভ 

সহজসাধ্য হয়| চিন্তাগুলি যদ এলোমেলো! ও আল্গাভাবে মনের মধ্যে ভেসে 
বেড়ায় তাহলে তার কোন শক্তি থাকে নাঁ। জ্ঞান বা শিক্ষালাভের অনুকূলে 
চিন্তাকে সংহত করাব জন্ুই আমাদের আনুষ্ঠানিক এই শিক্ষাব্যবস্থ। | কিন্ত 

শিক্ষাক্ষেতে বিচিআ পাঠাবিষঘত আমাদের এই চিন্তাধারাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে 
পারে। তাই এমন শিক্ষণ-প্রক্রিয়। প্রয়োগ করা দরকার যেন বিভিন্ন 

পাঠ্য্ষয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এ.ং চিন্তাধারাকে 

পু সংহত করা সভ্ভপ হয়। অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধানে বিভিন্ন 

[বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক গ্কাপনের এই প্রক্রিয্প! হল অঙ্কবন্ধ প্রণালী (00176187390 

ু'5০1)15101৩)1 অনুবন্ধ সম্পর্কে আমেরিকার আর্থার |. বাইনিং (767 

0. 732727125) ও ডেভিড এইচ. বাইনিং (10252 লা. 8:1/%£)-এর অভিমত: 

হল, সম্পর্কধুক্ত উপার্দান বা ব্ষিঘগুলি থেকে শিক্ষার্থী কর্তৃক ৮বজ্ঞানের মধ্যে 

সম্ন্ধ স্থাপনকে অন্ুবন্ধ বলা হয়। আধুনিক শিক্ষাধারায় এই অনুবদন্ধ প্রণালী 

সাদরে গৃহীত হয়েছে। 

অন্ুুবন্ধের গ্রকার (1595 06 001:0512010155) 2 অন্ববন্ধ স্থাপনের 

উপায়গুলির বৈশিষ্টা নিয়ে শ্রেণ।বিভাগ করলে আমর1 ছুটি প্রধান 

উপায়ের (75975) সন্ধান পাই । যথা--৫১) বিবয়গত অন্যুবন্ধা ও 

(২) শিক্ষণ-পন্ধতিগীত অনুবন্ধ। 

আধুনিক যুগ হল বিশেষীকরণের যুগ । এ যুগে যে কোন একটি বিশেষ 
বিষয়ে (391501) গশীর ও ব্যাপক পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রবণতা খুব ৰেশী। 

1, 00102219000 13150001176 10015 00212 05220051006 6০ 015 9 056 100৬৭ 

16966 0086 01১০ 0001] 75 50005106 10, (106 05001০0£6 10 ও, 7619.650 561. 

-7[058:015175 617 ০০18] 5000195 11 56০070515 5০19০01, ৪6০ 178, 

অনুবন্ধের সংজ্ঞা 
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ধিনি অন্কশান্ত্রে পাত্ডিত্য অর্জন করেন তিনি হয়ত ইতিহাসে অক পাগ্ডিত্য 

অর্জন নাও করতে পারেন । ফলে, সামগ্তস্যপূর্ণ বিষয়-জ্ঞানের অভাব সামাজিক 

জীবনেও লক্ষ্য কর যাঁয়। এর প্রতিবাদ শ্বরূপ পাঠ্যব্ষিয়ের মধ্যে অনুবন্ধ 

স্থাপনের প্রচেষ্টা চঞ্জছে। ফলে, সমাজবিদ্যা, সাধারণ * বিজ্ঞান, সাধারণ 

অস্কশান্্ গ্রভৃতি কোর বিষয়গুলির (0০:5৪ 515০8) মাধ্যমে পাঠাবিষষগত 

অন্ুবন্ধসাধনের রীতি প্রবতিত হয়েছে । 

শিক্ষণ-পন্ধতিগত অনুবন্ধ প্রক্রিয়াকে আমর! প্রধানতঃ তিন 
প্রকারে ভাগ করতে পারি। যথা-- 

(ক) উলন্ব (ড৬21:0০21), *(খ) আহুভূমিক (700150091) এবং 

(গ) জীবনমুখী (7.16০-011210659) অন্বন্ধ | 

(ক) উল্লন্থ অনুবন্ধ£ এই শ্রেণীর অন্ুবন্ধ মূলতঃ একটি বিষয়ের 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাই একে অভ্যন্তরীণ অন্যবন্ধও ([77617751 

00176190107) বল। যেতে পায়ে । নান! উপায়ে এবধপ অন্বন্ধসাধনে বিভিন্ন 

পন্থ। অবলম্বন করা যায়। প্রথমতঃ, একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশ ব1 অধ্যায়ের 
মধ্যে অনুবন্ধ স্বাপন করা) যেমন__উৎপাদন, ব্যবহার, বণ্টন, বিনিময় ইত্যাদি 

হল অর্থশান্ত্রের আলোচ্য বিষয় । এর যে কোন অংশের আলোচনাকালে অন্ত 
অংশের সঙ্গে সামগুশ্য রক্ষণের প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বপাঠের 

সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য বর্তমান পাঠের অশ্ুকূল সম্পর্ক নিণয়ের প্রয়োজনীয়তাও 
অনস্বীকার্য । তৃতীয়ত একটি বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অন্ুবন্ধদাধন 
কর হয়) যেমন-_পাটাগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা 

কর।। তেমনি ইংরাজী শিক্ষার সময় সাছিত্যের সঙ্গে ব্যাকরণের স্দতি 

রক্ষা কর। হয়। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উল্লম্ব অস্ুবদ্ধ স্থাপনের জন্যে 
সমগোত্রীয় বিষয় নিয়ে কয়েকটি দল (£:০০) গঠন কর। যেতে পারে। 
লক্ষ্য রাখ! দরকার, দলীয় বিষয়গুলির মধ্যে যেন সহজ ও শ্বাভাবিক যোগস্ত্র 
থাকে । এরূপ উল্লম্বকে সহবদ্ধ প্রণালী (0০-০194596103) ব সহযোজনাও 

বল! হয়। এরূপ প্রণালীর প্রবক্ত। হুলেন ডক্টর হারিস (70৮. 13271565) | 
তিনি বি্যালয়ের পাঠ্যতালিকাতুক্ত বিষয়গুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেন, 
বথা-_-৫) সাহিত্য ও কলা; (7) জীববিদ্যা1! ও উীন্তদবিস্া, (11) ইতিহাস ও" 

সমাজবিস্তা, ৫০) ভৃগোল-বিজ্ঞান এবং (০) ব্যাকরণ তর্কশান্ত্র ও মনোবিজ্ঞান |. 
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পূর্বোক্ত দলের অন্ততুক্তি বিষয়গুলির মধ্যে অন্ুবন্ধ স্থাপনের জন্ত বিষয়-শিক্ষকরা 
পূর্বনির্ধারিত সময়তালিকার ভিত্তিতে যুগপৎ পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা! করবেন। 

তবে এক গুচ্ছের সঙ্গে অন্ত গুচ্ছের অস্ততুক্তি বিষয়গুলির অন্ুবন্ধ রচনা কর! 

চলবে না। আধুনিক কর্মবল বিদ্ভালয়জীবনে এভাবে অন্ুবন্ধ স্থাপন করে 

মময়তালিকা ও পাঠ-পরিকল্পন। প্রণয়ন কর! মোটেই সহজসাধ্য নয়। 
অপেক্ষারৃত উচ্চতর শ্রেণীতে সহযোজনার ব্যবস্থা করলে প্ররুতপক্ষে 

বিষয়-সম্পর্ককে সুস্পষ্ট ও বাস্তবায়িত কর! যায় এবং এরঘ্বার। শিক্ষার্থীরাও 
উপকৃত হতে পারে। 

(খ) আন্ুভূমিক আনুবন্ধ 8 এই শ্রেণীর অন্ুবান্ধে বিভিন্ন বিষয়ের 
(5815155) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা কর হয়। তাই একে আমরা 
বাহক অন্বন্ধ (7:%62159]1 00:16156100) নামে অভিহিত করতে পারি। 

ছুটি পন্থায় আহ্ুভূমিক অন্রবন্ধসাধন করা যায়, যথা--(1) আকন্মিক ব1 

প্রাসঙ্গিক (10010670091), এবং (1) পূর্বপরিকল্লিত (:6-0121060) 
অন্থবন্ধ। , 

6) প্রাসলিক অন্ুুবন্ধ 2 শ্রেণীতে পাঠদানের সময় প্রপঙ্গত একটি 

খবিষয় থেকে অন্টিতে যাওয়ার সুযোগ এসে যায়। এর জন্ত পূর্বপরিকল্পনার 
কোন প্রয়োজন হয় না। যেমন, অর্থনীতির পাঠদানের সময় শিক্ষক 

সমাজবিজ্ঞানের যে-কোন শাখার সঙ্গে অন্ুবন্ধ স্থাপন করতে পারেন। 

দৃষ্টান্তত্বরূপ, বস্ত্ের উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার সময় ভৌগোলিক উপাদানের 
(0509881015109] £৪০6০:৬৯) গুরুত্ব বর্ণনা কর। যায় । তখন মাটি, বৃষ্টিপাত, 

জলবায়ু প্রভৃতি ভৌগোলিক বিষয় অপরিকল্পিতভাবেই আলোচনার বিষয়রূপে 

পরিগণিত হয়। ইতিহাসের দৃষ্টান্তত্বরূপ বল! যায়, শিবাজীর বিষয় আলোচনার 

দময় মারাঠা জাতির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ভৌগোলিক প্রত্বাব, "শিবাজী উতৎসব' 

কবিতা পাঠের সময় এতিহাসিক পটত্মিকার অবতারণার দ্বার! সাহিত্যের 
সঙ্গে ইতিহাসের অন্বন্ধ রচন! করা যায়। 

(11) পুর্বপরিকল্সিত বা প্রণালী জন্মাত অন্ুুবন্ধ (55505109010 

006518392) ই পূর্বপরিকল্পিত অন্বদ্ধে শিক্ষককে পূর্ব থেকে পরিকল্পনা 

তৈরি করতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ একত্রে আলাপ-আলোচনার 

মাধ্যমে এরূপ পরিকল্পনা! রচন। করেন। পরিকল্পন। অন্থসারে বিভিষ্ন বিষয়ের 
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পাঠ সমাস্তরালভাবে এগিয়ে চলে। যেমন- অর্থনীতির ইতিকথ। আলোচন! 
করার সময় পৌরবিজ্ঞানের উদ্ভব এবং রাষ্ট্র সংগঠনের ইতিহাসকে 

নমাস্তরালভাবে বর্ণনার পরিকল্পন৷ গ্রহণ কর যায়। প্রসঙ্গত মনে রাখ! 
উচিত, অন্ধবন্ধ স্থাপন যেন সহজ, সরল ও যুক্তিপূর্ণ হয়। কারণ, অহেতুক 

কষ্টকল্িত অনুবদ্ধ পাঠ্য বিষয়টিকে কৃত্রিম করে তোলে । শ্রছাড়া, বিষক্ব- 

বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অন্ুবন্ধ স্থাপন করাও কর্তব্য। 

আহ্তূমিক অনুবন্ধ (701120709] (0011:6186101)) যখন চরম অবস্থায় 

পৌছায় তখন তাকে কেক্দ্রবন্ধ প্রণালী (007০6008010 ত০001706) 

নাম দেওয়া যেতে পারে । এই প্রুণালীতে কোন একটি পাঠ্যবিষয়কে কেন্দ্রীয় 
বিষয়রূপে ধরা হয় এবং অন্থান্ত বিষয়কে কেন্দ্রাভিমারী বা অনুগামীরূপে গ্রহণ 

করে কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গে অন্ুবন্ধ স্বাপন করা হয়। বিষয়গুলির মধ্যে 
কোনটি কেন্দ্র হবে এবং কোনটি হবে অনুগামী এ নিয়ে মতভেদ রয়ে গেছে। 
হার্বার্টের অনুগামীর। চেয়েছেন ইতিহাসকে কেন্দ্রীয় ব্ষয়রূপে গণা করতে; 

বার্কারের মতে প্রকৃতি বিজ্ঞান হবে কেন্দ্রীয় বিষয় । আবার ওয়ার্ধ! পরিকল্পনাস্ 
কারুশিল্পকে (026) ধর! হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্ষয়। এই মতভেদের ফলে 
আমর। কেন্দ্রবন্ধ প্রণালীকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে 
পারি। 

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে স্বতন্ত্র (অনন্য পাপেক্ষ-নয়) বিষয় হিসেবে 
গ্রহণ করে পঠন-পাঠনের সময় প্রণালীসিদ্ধ (95565028610 €501011006) 

অন্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে । যখন, ইতিহাস 

শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে অন্থান্ত বিষয়ের উল্লেখ বা আলোচন! দ্বার ইতিহাসের বিষয়বস্বকে 

সমৃদ্ধ করে নিতে পার! যায়। সহায়ক-পাঠ্যপুস্তক পাঠ (0০1150151 

ঢ২6৪108) এরূপ প্রাসঙ্গিক উপায় হিসেবে গণা। এজন্ই সার্থক 

অনুবন্ধলাধনের প্রয়োজনে বিষয়বস্তর ওপর শিক্ষকের পাগ্ডত্য গভীর ও ব্যাপক 

হওয়। চাই। | 

দ্বিভীয়তঃ, কোন নিদিষ্ট বিষয়কে প্রধান এবং অন্তান্ত বিষয়কে অপ্রধান 
বা অন্গামী হিসেবে গণ্য না করে অখগ্ড জ্ঞানবস্তকে বা ক্রিয়াকে (2০0%105) 

মৌলিক বিষয় ধরে অন্ত সকল বিষয়ের মধ্যে সংহতি বা সংযোগলাধনের 
চেষ্ট। কর] ষেতে পারে। একে সংযোজন, সংহতি বা সমন্বয় প্রণানী 
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(066878600. 6০৮101006) বলা হয়। এরপ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত 

বিষয়বস্বর বৈশিষ্ট্য যথাযথ থাকলেও তার্দের সীমা, (6779053001) সম্পূর্ণ 

একাকার হয়ে মূল বক্তব) প্রকাশে সাহাধ্য করে। এর ফলেই বিষয়ের মধ্যে 
ংহতি স্বাপন কব সম্ভব হয়| মনে রাখা দরকার, এখানে যুল পাঠযক্ুচীর 

মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রথম প্রয়োজন । তাহলে পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রণালী প্রষ্বোগ 

করা সহভতর হবে। যেন-_সমাজবিদ্যা পুস্তক্ষখানি সমন্বয় প্রণালীতে 

বিগ্ম্ত। এর ঘষে কোন বিষয়াংশকে (6001) কেন্দ্র করে প্রকল্প-পদ্ধতির 

(6:01 10000) ছাঃ অন্থবন্ধসাধন করা যায়। | 

তৃতীয়ত, সংহতির (10885090) পরবর্তী স্তর হল একাত্মকরণ 

(855107)। এই গ্রণালীতে নির্বাচিত বিষয়াদির শ্বরূপ পরিবতিত হয়ে 

মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।2 সমন্বয় ও একাত্মকরণ প্রণালীতে শিশুর 

জীবন ও পরিবেশকে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গণ্য করে প্রয়োজনীয় বিষয়ের 

অবতারণা করা যায়। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রেই এটা অভ্ভব। টি. রেমণ্ট 

(গর, 7২270) তাই ছোটদের জগ্ত রবিনসন ক্রুসোকে কেন্দ্রীয় বিষক্ 

হিসেবে গণ্য করতে চেয়েছিলেন । শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রণালীর 

উ্পঘোগিতা। অনম্বীকার্। 1কন্ত ঘখন পৃথক পৃথকভাবে যূল-ইতিহাস, 

ভূগোল বা বিজ্ঞান পাঠ শুরু হয় তখন আর সংহতি ও একাত্মকরণ প্রণালী 

কার্ধকর হতে পারে ন1। 

চতুর্থতঃ পাঠ্য বিষয়াদির মধ্যে কোনটি কেন্দ্রীয় ও কোনগুলি তার 

শাখ।প্রশাখা- এনিয়ে মতন্দদে আছে। তাই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন-__ 

মানবিক বিষয়, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত]াদির অস্তিত্ব লক্ষ্য কর। 

যাঁয়। প্রতিটি প্রধান প্রধান ব্যয়ের আবার উপরিভাগ রয়েছে। যেমন, 

মানবিক বিষয়ের মধ্যে আছে ইতিহান, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি! 
পপ 

1, 4]106£150107) হ55০055 006০055050 06 এ 06 900051508100108 00০0 

001)98515 0 11969609660. 00962101915 01 10500000000 10000, 5579] 96105, 179 01067 

£0 006501/0 ও অ1০)৫ 91০0৮6 06 2 0911856. 0£ 15050716086 79:06] 099) ৪ 0870৮, 
/3877076 ৫6:8277716 

2, এভ্র০৪,0া) 10001165006 006885000০1 ৪00]5০6 19040009:155 ৪730 032 

86160010106 189060181 [টে] ৭1109 26105, 0 901016৮6 0106 01660%55 0596 

12০ 9০67 866 00৮87176074 ৫ 277278 
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এসব শাখা প্রশাখার মধ্যে বিষ্ববন্ত ও তার পরিধির সীমারেখাও চিহ্নিত। 

এদিকে সত্যিকাবের জ্ঞান হল এক ও অথণ্ড। এই অখণ্ড জ্ঞান অর্জনে 

সহায়তার জন্য শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়বন্ত সংগঠন ও পদ্ধতি প্রয়োগের 

ক্ষেত্রে ংহতি, একাত্ম করণ, কেন্্রবন্ধ ইত্যাদি প্রণালী প্রয়োগ করা! বিজ্ঞানসম্মত 

উপায় | মাধামিক স্তরের নিম্শ্রেণীন দ্দিকে পাঠ্যবিষয়গু'লর সীম] অনেকখানি 

সুস্পষ্ট । এসব ক্ষেত্রে পঠন-পাঠন নীতি প্রসঙ্গে অন্বন্ধ প্রণালীর বিভিন্ন 

উপায় অবলম্বন করা হয়। মাধ্যমিক স্তরের উচু শ্রেণীর' জন্ত নির্ধারিত পাঠ্য 
বিষয়গুলির সীমারেখা অনেক বেশী সুস্পষ্ট । 'এইস্ব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তর মধ্যে 

সম্পর্ক স্থাপনের সময় অন্্বদ্ধ প্রণ্ধলী কষ্টক্কল্পিত হতে পারে। তাই এই 

রে ষে নীতি অবলম্বন কর! যুক্তিযুক্ত তাকে বলা য়ায় সহযোজন 

কৌশল (0০-0101886101) 62০11510106) | সহযোজন কৌশল বাস্তবতঃ 

অন্গবন্ধ নীতির সমগোত্রীয় । তবে এটিতে বিষয়বস্তর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে 

চিন্তার গভীরতা নেই বললেও চলে । 

সহযোজনের ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়গুলিকে সমতুল ব! সমমানের (60181 1 

[81810 01 0:61) বলে ধর। হয় বা অন্গরূপ মর্যাদা দেওয়। হয়। মূলতঃ 

পাঠ্যবিষয়গুলি সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীকে এক ও অখগ্ড জ্ঞান লাভে সাহাষ্য 
করে। শিক্ষক এক্ষেত্রে সহযোজক বা সমন্বয় সাধকের (0০0-0£10860) 

তূমিক। পালন করেন। তিনি এমন কৌশল প্রয়োগ করেন যাতে শিক্ষার্থীর! 

বুঝতে পারে যে তাদের পাঠ্যবিষয়গুলি সম-মর্ধাদা সম্পন্ন এবং তারা অথগ্ড 

জ্ঞানের সহায়করূপে একত্রে কাজ করে চলেছে (৬৬ 0110176 005০0006101 

101556101211)5 1] 1)2100015) | এক্ষেত্রে কোন বিষয়কে কেন্দ্রীয়র্ূপে এবং 

অন্তান্ত বিষয়কে তার সহায়ক শাখা-প্রশাখারূপে গণ্য কর! হয় না। প্রতিটি 

বিষম সমমর্যাদ1 সম্পন্ন অথচ প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। 

পাঠদানের ব। পাঠ পরিবেশনের সময় অতি সাধারণ উপায়ে প্রতিটি বিষয়ের 

মর্ধাদা ও পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধর! ষায়। এন্সপভাবে সম্পর্ক স্থাপন 

প্রক্রিয়! প্রাসঙ্গিক অথব৷ পূর্বকল্পিত অনুবন্ধের অনুরূপ | 

(গ্) জীবনমুখী অনুবন্ধ ঃ এই শ্রেনীর অঙ্গবদ্ধে পাঠ্য গ্রন্থ ও জীবনের 
অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা কর! হয়। জীবনমুখী শিক্ষাই বাস্তব ও 
সার্থক শিক্ষা । এই অন্গবন্ধ বৈজ্ঞানিক ও সর্বজনন্বীকৃত। শিক্ষায় এর ওরুত্ব 

পদ্ধতি--১৭ (1) 
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সম্পর্কে দ্বিতের কোন অবসর নেই । হারবার্ট প্রথম এই জীবনমুখী অহ্থবন্ধের 
উল্লেখ করেন। তার মতে আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থীকে ভাবী জীবনযুদ্ধের 

উপযোগী করে তৈরি করে দিতে হবে। স্থতরাং বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে 

শিক্ষার ব্যবস্থা ও জীবনমুখী অন্বন্ধ-পদ্ধতি প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয় । তাই 
পাঠ্যসচ*র তত্বগত (7১501650081) ও ব্যবহারিক (0:9060০81) বিষয়ের মধ্যে 

সংহতি বিধান কর] অত্যাবস্তক | সমাজবিষ্ার বিভিন্ন শাখার ( ইতিহাস, 

ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি ইত্যাদি) পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে সামাজীকরণের 

রীতি প্রয়োগও এই নীতির অন্তভূক্ত। তাই শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর 
জীবন ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি পাঠকে টেব৪£5:হ 909৭5) জীবনধর্মী 

করা হয়েছে। চা 

অনুবন্থের গুরুত্ব ও উপযোগিতা (00201000628 00011155 ০: 

00116186107) ৪ অন্রান্ত বিষয় বা উত্স থেকে লবজ্ঞানের সঙ্গে অন্থবন্ধ 

স্থাপিত না হলে কোন অভিজ্ঞত। বা জ্ঞান স্থায়ী ও জীবস্ত হয়ে উঠতে পারে না। 

বস্ততঃ জ্ঞান হুল অথণ্ড ও অবিভাজ্য। জ্ঞানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে অনন্যসাপেক্ষ 

এক ও অথগজ্ঞান  স্বতন্ত বিষয়রূপে গণ্য করা যায় না। শিক্ষালাতের 
, লাভের ক্ষেত্র গুকত্ব স্থবিধার্থে আমর। অখণ্ড জ্ঞানকে বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত 

করে অনুশীলন করি। আমাদের মন (109) বিচ্ছিন্নভাবে সংগৃহীত 

অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করে 'জ্ঞানরূপ' একীত্ৃত সত্বার স্থ্টি করতে পারে। 
মনের এই সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। তাই আমর যদ্দি জ্ঞানের 

বিভিন্ন উপাদান ব। বিষয়গুলিকে নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বিষয়র্ূপে আলোচন। করি, 

তাহলে প্রকৃত অখণ্ড জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। মনের লংযোগ ক্ষমতাকে 

(0০০6 ০৫০01585079) যেমন অবছেল1 কর! যায় না, তেমনি শিক্ষার্থীর 

মনকে কতকগুলি সম্পর্কহীন শ্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠেও বিভক্ত করা সম্ভব নয়। 
মানুষের প্রতিটি কাজকর্মও পারস্পরিক সম্পর্কে স্পকিত। কোন কর্মই 

একক ও নিরপেক্ষভাবে শ্বতঙ্্ ও শ্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। একজন ইঞ্জিনিয়ার 

বাস্তব কর্স-সম্পর্কের এবং তুলা উৎপাদনকারীর কাজের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক 

ক্ষেত্রে অনুবন্ধের গুরুত্ব বিজ্ঞমান। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায়ই বস্ত্রের উৎপাদন 
সম্ভব হয়। চিকিৎসকের জন্সনিয়ঙ্ণমূলক কার্ধাবলীর সঙ্গে খাস্য-সমন্যা 

মাধান প্রচেষ্টার সম্পর্ক না৷ থাকলে বেকার সমন্তার সমাধান হতে পারে না। 
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সতরাং' অন্থবন্ধ স্থাপনের দ্বার শিক্ষার্থীব! স্ব-স্ব অভিজ্ঞতায় এরূপ পবিপূর্ণ 
জ্ঞানসত্বার উপন্নন্ধি করতে পারে। তাই অনুবন্ধের গুরুত্ব অপরিসীম । 

বিভিন্ন বিষয়ের (মধ্যে অনুবঙ্ধ স্থাপন করে শিক্ষার্দান-পদ্ধতি পরিচালন 

করলে লবজ্ঞ/ন স্থদৃট ও চিরস্থায়ী হতে পারে। জ্ঞানকে স্থায়ী ও বান্তবধ্মী 
করতে হলে তত্বগত বিষয়গুলিব ব্যবহারিক গ্রয়োগও জানতে হয় এবং মানুষ 

জ্ঞানকে ব্বদৃঢ ও স্থাধী- ও সমাজের সঙ্গে সম্পরিত বিষয়ের মধ্যে সামপ্ীস্ত বিধান 
করণে অনুবদ্ধের করতে হয়। অন্থবন্ধ প্রণালীতে প্রদত শিক্ষ। প্রত্যক্ষ ও 

নস পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামগ্স্তপূর্ণ হয়। তাই সেই অভিজ্ঞতা 
মনের অনুধাবন প্রক্রি্ায় স্ববতশক্তির গভীবে প্রবেশ করে । ধীরে ধীরে জ্ঞান জীবন 

প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে ঈপ্িত গুণ-বিকাশে সাহায্য করে। 

অল্প সময়ে যে কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভের জন্য অন্বন্ধ প্রণালী অধিক 

ফলদায়ী। দৃষ্টান্তত্বর্ূশ বল] যায়, স্মাজবিষ্যা নামক পুশ্তকখানি ইতিহাস 

গুগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান এবং মানুষের সমাজ সম্পিত অন্তান্ঠ 

অগ্প সময়ে অধিক , বিষয়ের সমন্বয়ে বচিত। তাই এর বিষয়সচীতে আমরা 

জ্ঞান অর্জন করাযায় অন্ুবন্ধনীতি দেখতে পাই। এরূপ যে-কোন বিষক়ে 

পাঠান-গ্রসঙ্গে অন্গবন্ধ-নীতির সঠিক প্রয়োগ করলে অন্ন সময়ে একই সঙ্গে 
অনেকগুলি বিষয় জান! যায়। 

অন্ুবন্ধ প্রণালী শিক্ষার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। বিদ্ঠালয়ে 
শিক্ষার্থাদের জানবার আগ্রহ অত্যধিক। এই নীতি প্রয়োগের ফলেই তার। 

বন্ধ শিক্ষার্থীর মনে তব্বগত বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব বিষয় এবং সামগ্রী সম্পর্কে 

আগ্রহ জাগাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করে। তাই বাস্তবতার সন্গিকর্ষে 

5, শিক্ষার্থার মন আরও বেশী জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে 

এবং সে আগ্রহ সহকারে স্ব-স্ব পাঠে অগ্রসর হতে পারে । 

অন্বন্ধ প্রণালী প্রয়োগে তালিকাতৃক্ত পাঠাবিষয়ের চাপ কমে যাঁয়। কোন 
একটি বিশেষ বিষয়ের বাভন্ন অংশ থেকে জ্ঞানলাভ কর যেমন সহজ হয় তেমনি 

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানও এমন হজ উপায়ে শিক্ষার্থীর মনে একীভূত হতে 
থাকে যে, তাদের ক'ছে পাঠ্যতালিক। বোঝাম্বরূপ আর মনে হয় ন। কারণ, 

বিষয়গুলির স্বাতঙ্থ্য ঘুচিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্ো সম্ভাব্য যোগাযোগ স্থাপন 
করে পাঠদান করাই হল অন্ুবন্ধ প্রণালীর যূল লক্ষ্য। ৃ 
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অন্ধবন্ধ প্রণালী শিক্ষার্থীর সামাজিক, রাজনৈতিক, আথিক ইত্যাদি বিবি 
আকাজ্িিত গুণ ও কৌশল বিকাশের পরমমহায়ক ৷ হারবার্ট তার শিক্ষাদ্শনে 

ভি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে চরিত্র গঠনের কথা উল্লেখ 

বিকাশের সহায়ক  কবেছেন। জ্ঞানের পরিপূর্ণত! বাবা এই চরিত্র গঠন হতে 
পাবে। এব জন্ত প্রয়োজন হয় সসমণ্ডম চিস্তাধার]। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 

অন্ুবন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলি স্থুসংবদ্ধ হলে তবে সুমমণ্জস 

চিন্তাধার] গড়ে উ তে পারে ও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয়। 

সন্গুবন্ধের অসম্পুর্ণতা (1091801070)5 ০6000161010. 09০001006) £ 

অন্বন্ধ পদ্ধতির গ্ররুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট থাকলেও গ্রয়োগের ক্ষেত্রে এর 

কতকগুলি অসম্পূর্ণত। লক্ষ্য কব! যায়। প্রথমতঃ, পাঠ্যতালিকাতুক্ত বিষয়গুলি 
একটা! স্থনির্দিষ্ট নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সেই নীতির বেড়াজাল 

ভেঙ্গে অনুবদ্ধ স্থাপন কর সহজ নয়। গ্বিতীয্মভঃ, অন্ুবন্ধ যদ্দি বিষয়বস্তর 
সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর চিস্তাধার! স্থসংহত হতে পারে 
না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিষয়বস্তর আকারগত ব। বাহক সম্পর্ক স্থাপন 

কর! যায় কিন্ত এর দ্বারা! অন্ত্বদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্ত ব্যর্থ হয়। তৃতীয়তঃ, 

*অন্ুবন্ধের উপঘোগিতার কথ স্মরণ করে শিক্ষকরা অনেক সময় কষ্টকন্পিত 

অন্ুবদ্ধ স্বাপনের চেষ্টা করেন | এব দ্বারা বিষয়-পরিবেশন নীরস জটিল হয়ে 

পড়ে। অবশেষে বল! যায়, অন্ুবন্ধ গ্রণালী প্রয়োগ করতে পারেন সেই 

শিক্ষক ধাঁব বিষয়বস্তর ওপর ব্যাপক ও গভীব পাণ্তিত্য আছে এবং ধিনি পদ্ধতি 

প্রয়োগ ও পরিচালনায় স্দক্ষ। অথচ আমাদেব দেশে তেমন শিক্ষকের যথেষ্ট 
অভাব লক্ষ্য কর! যায় । 

সাবধানতা  শিক্ষণ-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে অন্বন্ধ স্থাপনের সময় কয়েকটি 

কথ ম্মবণ রাখ প্রয়োজন। প্রথমতঃ, অন্থবন্ধ স্থাপন যেন সহজ, পরল ও 

স্বাভাবিক পথে পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়ত, কোন বিষয় শিক্ষণের সময় 
সে-বিষয়টি ঘর্দি অন্ত কোন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে অথবা অন্ত কোন 

বিষয় ছার। যদি পাঠ্য বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় তবে তেমন অন্রবন্ধকে অবহেলা কর! 
উচিত নয়। তৃতীয্পতঃ অঙ্বন্ধ স্থাপন যেন উদ্দেস্তমুখী, জীবনধর্মী, 
মনন্তত্বভিত্তিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক হয়।| কষ্টকল্লিত অন্ুবন্ধ স্থাপন কখনও 
লার্থক শিক্ষাদানে সক্ষম নয়। 



বন্ঠ অধ্যায় 

শিক্ষণকৌশ্ল 
[7095109৪ 91 [98010776] 

[ অধ্যায় পরিষয় £ চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধবনের পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এবং 

পঞ্চম অধ্যায়ে পাঠদান রীতি ও পাঠ-পরিকল্পনা আলোচিত হয়েছে। এর পর -প্রশ্ন দাড়া 

পরিকলিত পাঠের বাস্তবায়ন কিভাবে »ভ্ভব? শ্রেণীকক্ষে কি কি কৌশল প্রয়োগ করতে হয়? 

তাই আলোচ্য অধ্যায়ে পাঠের বাস্তবায়ন-প্রসঙ্ষে প্রযোজনীয় কতকগুলি আঙ্গিক বা কৌশলের 
(0৮০99) বিস্তৃত বিবরণ দেওয। হল । 

পূর্ব অধ্যার পড়ার সমঘ একটা প্রশ্ন সর্বদা আমাদের মনে বিভ্রাস্তির স্ষ্টি করেছে। প্রশ্থটি হল ঃ 

ইংরেজী 75০177710০ আর [)০৬1০০-এ ছুটি শব্দের বাংল। অর্থকি হবে এবং এদের মধ্যে প্রকৃত 

পার্থক্যটি কোথায়? এই পুস্তকে 7:51,78056 শব্দটির জন্যে 'প্রণালী' বা 'রীতি' এবং [১০৬০০ 

জন্যে কৌশল" বা “আঙ্গিক' ব্যবহাব করা হয়েছে । [০6010021006 শব্দটিতে বুঝাতে চেয়েছি 
শবকটির 1176 00810170 ( রীতি ) 11) 71810 70601001068] 76098115812 0686, আর 

[০৮1০6 শব্দটি দ্বারা বুঝাতে চেয়েছি কোন একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল । পঞ্চম অধ্যায়ের 

পাঠপরিকল্পনায পাঠদানের রীতি (75০)00.3৩) আলোচিত হয়েছে। এই রীতির মধ্যে উল্লেখ 

আছে বর্ণনা, গল্প কথন, বিবরণ দান, ব্যাখ্যা, অনুবন্ধ স্থাপন. প্রশ্ন উপকবণ ইত্যাদির ব্যবহার । 

বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে এরগুলিই কৌশল ব। আঙ্গিববপে পরিগণিত হয়। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে 

বাস্তবায়ন কৌশলপগ্রলি আলোচনা করা হল। পঞ্চন ও ষষ্ঠ অধ্যাযের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে 
সম্পর্ক এত নিনিড ও পার্থকা এত সুক্ষ যে উভয় অধাষে 7501)01006 বা বীতি এবং 10০৮১০০ ব| 

কৌশল শব্দেব বাবহার করা হয়েছে । 

পাঠ-পরিকল্পন। প্রণয়নের পর শ্রেণীকক্ষে পাঠদান-প্রক্রিয়ার কথা স্বাভাবিক 
ভাবে এসে ষায়। পাঠদান নিছক একটি ব্যবহারিক প্রক্রিয়া । তবে পাঠদান? 

পাঠদানের বিজ্ঞান. কথাটির মধ্যে একট! কিছু দে য়া-নেওয়ার ভাব বিদ্যমান। 
ভিত্তিক অর্থ আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষায় এই দেওয়া-নেওয়ার 
ভাব আর নেই। তার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানপিক পূর্ণাঙ্গ 
বিকাশে সাহাধ্া করাই হুল শিক্ষার্দানের বাস্তব অভিব্যক্তি । “শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ 
'জ্ঞান বিকাশে সাহাষ্য করার মনোভাব নিয়ে আজ শিক্ষককে শিক্ষা্দানে 

এগিয়ে আমতে হয় । তাই শিক্ষককে গ্রহণ করতে হয় পদ্ধতি আর রচন। 

-করতে হয় পাঠ-পরিকল্পন1। অবশেষে শ্রেণীকক্ষে পরিকল্পিত পাঠের বাস্তবায়ন 

উদ্দেশ্টে কতকগুলি কৌশল বা আঙ্গিকের সাহাধা নিতে 

হয়। আঙ্গিক হল পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির এক একট! অংশবিশেষ । 
"্মআজিকগুলির সহযোগিতায় এক একটা পদ্ধতি সার্থক ও কাধকর হয়ে ওঠে। 

“মাঙ্গিক কাকে বলে? 
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প্রচলিত আঙ্গিককে আমর! মোট তিনটি স্তরে ভাগ করতে পারি। 
যথা--(১) মৌখিক আঙ্গিক (৬১৪1 06৮1065), (২) বস্তভিত্তিক আঙিক, 

(19105091 06%155$) এবং €৩) পরিবেশগত আঙ্গিক (ছ.051:01100617691 

0০৬1025)। 

১1 ০সীখিক আঙ্গিক বা কৌশল (ড৪:৮৪] 10০ড1569) ? 

শিক্ষণের একক (00010 0£ 71059010108) এবং শিক্ষা পরিবেশ যেমনই হোক 

ন। কেন শিক্ষকের তরফ থেকে কোন কিছু মুখে বলাই অপরিহার্য কর্ম । অতীতে 
বিষয়কেক্দ্িক শিক্ষায় শিক্ষক ভাষার মাধ্যমে বিষয় পরিবেশন করতেন । আর 

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে পঠন-পাঠনের 
সঙ্গে কর্মভিত্বিকতার সংযোগ হয়েছে 1)" কর্ম কেন্দ্রিকতার অর্থ সর্বদ1 কায়িক 

শ্রমের মাধামে শিক্ষালাভ করা-_-এমন কথা চিস্তা করার কোন কারণ নেই । 

আধুনিক শিক্ষায় কর্মভিত্তিকতার অর্থ হল শ্শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর শারীরিক 
ও মানসিক উভয়বিধ কর্ম, পাঠের অনুশীলন এবং শিক্ষালাভের জন্য উভয়ের 

অক্লান্ত প্রচেষ্টা। এরূপ কর্মভিত্তিক শিক্ষাতেও ভাষা ব্যবহারের বা শিক্ষকের 
পক্ষ থেকে কোন কিছু কথা বলার যথেষ্ট অবকাশ ও প্রয়োজন রয়েছে। 

জানাশ্রয়ী বিষয় যেমন-__ইতিহাঁস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, 

সমাজবিছ্যা। প্রভৃতি শিক্ষণের সময় ভাষার মাধ্যমে বিষয় পরিবেশন কর! ছাড়া 
গত্যনস্তর থাকে না। আবার বিজ্ঞান, অন্কশান্্র ইত্যাদি শিক্ষণে কর্ষের বা 

পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অবকাশ থাকে বেশী। তবুও এ সব ক্ষেত্রে কর্মের 
সে ভাষার সমাবেশ না হলে বিষয় পরিবেশন কর! সম্ভব হয় ন| ( শ্রেনী-শিক্ষণে 

আমর! ভাষাভিত্তিক ঘেসব কৌশল অবলম্বন করি সেগুলিকে আমর মৌখিক 

কৌশল বা আঙ্গিক বলি। এপ প্রধান প্রধান আঙ্গিক গুল্লির বিস্তৃত আলোচনা 

এখানে করা হল £ 

(১) বর্ণনা (বৈ৪0:56100) £ অন্তের কাছে কোন ঘটনার ধারাবাহিক 

বিবরণ পেশ করার নাম হল বর্ণনা | বর্ণনা! এবং গল্প বল (9:015 (61111)6) 

সমগোত্রীয়। শ্রেণীকক্ষ পাঠদানের সময় শিক্ষক কোন ঘটন। গল্পাকারে বর্ণন। 

করেন। তাই বর্ণনা করাই হল শ্রেণীকক্ষে বিষয় পরিবেশনের একটা কৌশল 

ৰা আঙ্গিক মাত্র। মৌখিক পদ্ধতির (01581 1716013005) সর্বশ্রেষ্ঠ আঙ্গিক 

(6৮1০6) হিসেবে বর্ণনার সমাদর সর্বত্রই রয়েছে ] কোন কিছু বর্ণনা! করার 
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কৌশলের উপযোগিতা তখনই প্রতিভাত হয় ঘখন বর্ণন। গ্রকৃত গল্পাকারে 

রূপায়িত হয়। 

টেষখন কোন ঘটনীকে গল্লাকারে পরিবেশন কর যায় তখনই বিষয়টি 

শিক্ষার্থীদের কাছে আবর্ধণীয় হয়। কারণ, গল্পে আছে নাটকীয় আবেদন, 
বিষয়গত পরিপূর্ণতা ও ঘটনার পারম্পর্য। তাই গল্প সহজে শিক্ষার্থীব মনকে 
আকর্ষণ করে, অনুভূতিকে সুস্পষ্ট করে তোলে এবং মনের ওপর স্থায়ী প্রভাব 
বিস্তার করে। এর ফলে অধীত বিষয়টি বহুকাল শিক্ষার্থী স্মরণ রাখতে পারে, 
এমনকি ঘটন। পরম্পর! শিক্ষার্থীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে ) 

তবে স্বরণ রাখ! দরকার, গল্প-বল। একপ্রকার হ্ুপ্র শিল্প (0) । ঘে কেউ 
গল্প বলে অন্তের মন জয় করতে পারে না। তাই একে জন্মস্থত্রে প্রাপ্ত গণ 

হিসেবে স্বীকার কর! হয়। তবে আত্ম-গ্রচেষ্ট। ছারা গল্প বলার কৌশল 
অনেকখানি আয্মত করা সম্ভব। তাই গল্প বলার গুণ অর্জন কর। প্রত্যেক 

শিক্ষকের একাস্ত কর্তব্য । কারণ, শিক্ষকের প্রধান কাজ হুল চিন্তার আদান- 

প্রদান কর।। নুষ্ঠু গল্পকখনের নৈপুণ্য থাকলে শিক্ষক সহজে শিক্ষার্থার মনে 

নতৃন জবান ব। চিস্ত। সরবরাহ করতে পারেন। 

( গল্স-বলার কৌশল অর্জনের জন্ত কতকগুলি রীতি (1:521//100) 
অবলম্বন কর ঘেতে পারে । সেগুলি হুল £ (৫) নিজে অনুপ্রাণিত হলে 
অন্তকে সহজে অনুপ্রাণিত করা যায় ঘটনার বিষয়বস্ততে শিক্ষক যদি নিজেই 
আকধিত হতে পারেন তবেই তিনি শিক্ষার্থীর নিকট ঘটনাটিকে চিত্তাকর্ষক 

করে বর্ণনা করতে পারবেন। 

(11) পুত্তকে লিখিত ঘটন1 যথাযথ পাঠ করলে গল্প বল! হয় না। 

শিক্ষককেই নিজের ভাষায় গল্প বলতে হয় এবং গল্প বলার সময় ঘটনার ভাবরসে 

শিক্ষককে উদ্,দ্ধ হতে হয়। 

(201) অল্প বয়ক্ষ শিক্ষার্থীরা বিযূর্ত কথার চেয়ে মূর্ত কাজ ও কথাকে 
বেশী পছন্দ করে। জীবস্ত মান্গষেব্ যুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে ঘটন। শুনতে তার! 

ভালবাসে । ঘটনার বিষয়বজ্ব অনুসারে নাটকীয় আবেদন স্থগি, অন্গপ্রত্াঙ্গ 

পরিচালন, গল্পের সথখ-ছুঃখ, হাসি-কান্নার সঙ্গে মিল রেখে কম্বরের সঠিক 

ব্যঞগ্জন। ছার] গল্পটিকে সহজে মনোগ্রাহী কর! যায়। 
আঙি 
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(৮) মাঝে মাঝে হাশ্তবস পরিবেশন করলে বর্ণনা অনেক বেশী আকর্ষণীয় 

হয়ে ওঠে। এসবেব জন্তে শিক্ষকের পূর্বপ্রস্ততি দরকার । চেষ্টা করলে যে 
কোন শিক্ষক সুন্দর গল্প বলাব কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে সমর্থ হবেন। 

(৮) বর্ণনা! হবে শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে নির্বাচিত ও 

নিয়ন্ত্রিত। 

(51) গল্পের একট। নির্দিষ্ট উদ্েশ্ত থাকবে । 

(11) বর্ণন1 খুব বেশী বড় হলে শিক্ষার্থীর! আগ্রহ ও প্রেবণ। হারিয়ে 

ফেলতে পারে ।' তাই শিক্ষার্থার মাঁনসিকতাব দিকে লক্গ্য রেখে গল্পের 

পটভূমি সীমায়িত করা দক্ষ শিক্ষকের কর্তব্য। 

(২) বিবরণ (০০০71790107) 5 বর্ণনার (20900) ন্যায় বিবরণও 

মৌখিক শিক্ষার্দানেৰ একটা বিশেষ কৌশল 1 তবে উভয়ের মধ্যে কিছু 
পার্থক্য লক্ষা কবা যাষ। বর্ণনা হল কোন ঘটন] ব। গল্পের সঙ্গে সম্পকি্ত 

কৌশল । পক্ষান্তরে বিববণ হল কোন সামগ্রী, প্রাকৃতিক বিষয় বা কোন 

সমস্যা উপহ্থাপনার সঙ্গে জডিত কৌশল । কোন লিখিত বিবরণকে গল্প ন৷ 

বলে প্রবন্ধ বলাই যুক্তিযুক্ত । পাঠ্যবিষয় থেকে দৃষ্টাস্ত দিয়ে বলা যাঁয় বিজ্ঞান 
৯ (80181)০6), ভূগোল ((509৫7501,5), ভাষা (]87.£986€) ইত্যার্ষি পঠন- 

পাঠনের সময় বিষয় বিবৃত কবতে হয়। যেমন, অক্িজেন ও হাইড্রোজেন 

মিশিয়ে কিভাবে জল তৈবি হয় তা যেমন বিবরণ দ্বার] হুস্পষ্ট কর! যায়, 

তেমনি কোন একটি ভৌগোলিক পটতভূমির আলোচন! বিবরণের মাধ্যমেই 
সহজবোধ্য হয়। 

বিবরণ প্রদানের অনুকূল নৈপুণ্য অর্জনের জন্য কতকগুলি রীতি 
(7501য2006) অনুসরণ কর! ষেতে পাঁরে। যেমন--(1) ' নীতিগত ও 

যুক্তিভিত্তিক বিবরণের জন্ত প্রয়োজন হয় প্রথর কল্পনাশক্তি। এর জন্ 

বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকের মনোভাব (/21569] [00886) বা পাণ্ডিত্য অনেক 

বেশী গভীর ও ব্যাপক হওয়! প্রয়োজন। শিক্ষক যদি বিবরণের অস্তভূক্তি 
বিষয়টি প্বচক্ষে দেখতে পারেন তাহলে সে সম্পর্কে তার জ্ঞান যথেষ্ট গভীর হুয়। 

আগ্রার তাজমহলের বিবরণ সেই শিক্ষকই সহজ ও হ্ন্মরভাবে দিতে পারেন 

যিনি স্বচক্ষে সৌধটি দেখেছেন । 
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(1) বিবরণটি মনোগ্রাহী করার জন্ত বিষয়বস্তর লক্ষ্যটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 

উভয়ের নিকট সুস্পই হওয়। প্রয়োজন। 

(01) বিবরণটি যেন শিক্ষার্ধার্দের আগ্রহ, প্রবণতা, গ্রহণ ক্ষমতার 
অনুকূল হয়। 

(1৮) সর্বোপরি, বিবরণটি হবে সহজ, সরল) পাঠের লক্ষ্যভিত্তিক, 

পয়েপ্টেড (7০1660), সংক্ষিপ্ত, সামঞ্রশ্পূ্ণ ও দৃষ্টান্ত সংবলিত। কোন 
কিছুর বিবরণ প্রধানের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার কর। শিক্ষকের 

অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ উপকরণ বিবরণকে প্রত;ক্ষ করে তোলে। 

(৩) ব্যাখ্য। (85019759502) $ কোন ঘটনা বর্ণনা কবার (0817906) 

সময় অথব। সমস্ত, বিষয় বা সামগ্রীর বিবরণ প্রদানের সময় এমন অনেক জটিল 

ংশ (00100 থাকে যেগুলির ব্যাখ্য। করার প্রয়োজন হয়। কোন প্রবন্ধব। 

কবিতার মধ্যে এরূপ ব্যাখ্য। করার যথেষ্ট অবকাশ থাকে । ব্যাখ্যা করার 

সময় বিষয়ের যথাযথ অবস্থা! (৪০60৪1 £0119) বিবুত ন। করে তার অন্তনিহিঘ 

ব্যঞনাগুলিকে স্বম্পষ্ট করে পরিবেশন করা হয়। শুধু কল্পন! শক্তির দ্বার! 

বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করার নাম ব্যাখ্যা] নয়। ব্যাখ্যা করার সময় শিক্ষকের 

কল্পনাশক্তি বিচরণ করবে বিষয়ের উৎসে, পূর্বাপব সম্পর্কে, বিষয়গত ভাব ও 
সের ব্যগুনায়। বিষয়টিকে সুস্পষ্ট ও মনোগ্রাহী করে তোলার জন্তে শিক্ষকের 

ক্বাধীনভা এখানে অনন্থীকার্য। 

ব্যাখ্য। করার সময় যে-সব রীতিগুলি স্মরণযোগ্য তা হুল-_ 

(1) ব্যাখ্যার সময় পাঠের লক্ষ্য (410 0£ 0) [,255017) সর্বদা শিক্ষক 

ও শিক্ষার্থার দিশারী হিসেবে কাজ করবে । লক্ষান্রষ্ট ব্যাখ্যা অনেক সময় 

শ্রেণীপাঠকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। 

(£) ব্ণক্তিবৈষমা, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রেরণা, বয়স ও গ্রহণ ক্ষমতার দিকে 

লক্ষ রেখে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত । 

(111) ব্যাখ্যার সময় যূল অংশগুলি (১০:9৫) ব্রাকবোর্ডে লেখা, সামস্পূর্ণ 
প্রশ্ন জিজ্ঞাস। করা, দৃষ্টাস্ত দেওয়। এবং উপকরণ ব্যবহার করা কর্তব্য। 

(1৮) প্রথমে বিশ্লেষণ ও ব্যাথার পর সারসংক্ষেপের মাধামে সংশ্লেষণ 
প্রক্রিয়ায় পাঠের লক্ষে উপনীত হওয়ার চেষ্টা কর উচিত। তবে বিশ্লেষণের 

সময় শিক্ষককে যতবেশী সক্রিদ্হতে হবে, সংঞ্লেষণের সময় 'ণব! সিদ্ধান্ত 

বর্চি 



১৫৪ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীকে তার চেয়ে বেশী সক্রিয় ও নচেষ্ট করে তুলতে হবে । 
কারণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী নীরব শ্রোত। নয়, যে সক্রিয় সহযোগীও বটে। 
তাই ণ্.6217717)5 2170. "[:2801513)6” নামক গ্রন্থে 17 27065 0120 12 %/£7165 

বলেন, ব্যাখ্যার নিশ্চিত স্বরূপ হল প্রয়োজনীয় তথ্য গুলিকে এমনভাবে সাজানে। 
ও পরিবেশন করা যেন শিক্ষার্থীর। নিজেরাই সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয় 
এবং তারাই ধেন ব্যাখ্যার প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করতে পারে 1 

(8) দৃষ্টান্ত (11050000) £ পঠন-পাঠনকালে পাঠ্যবিষয়বস্তর সঙ্গে 

দৃষ্টান্ত স্থাপন কর! একট] বিশেষ কৌশল । পাঠ্যবিষয়টিকে সুস্পষ্ট বোধগম্য 
করানোর জন্য দৃষ্টাস্ত দেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টি যতবেশী সুস্পষ্ট 

হুবে ততবেশী শিক্ষার্থীর মনে স্থায়ী আলন-লাভ করবে। উপরস্ত, দৃষ্টান্ত যদি 
শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামগ্রশ্পূর্ণ হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মনে 
শিথবার ও জানবার ব্যাগ্রতা বুদ্ধি পায়।১ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 

শিক্ষাদদানে দৃষ্টান্ত স্থাপন অপূর্ব স্থফল প্রদান করে। অমূর্ত বিষয়টি তাদের 

কাছে মূর্ত ও ইন্জিয়গ্রাহ হয়ে ওঠে। 

সত ছু-ধরনের হতে পারে, যথা__-মৌখিক (৬০:৪1) এবং বস্তগত 

(€০০:56)। শেষোক্তটি বস্তভিত্বিক কৌশল না আঙ্গিকের অন্ততুকক্তঠ। 

মৌখিক দৃষ্টান্ত যে কোন বিষয় পঠন-পাঠনের সময় প্রয়োগ কর] চলে। 
পাঠ্যবিষয়ের স্মজাতীয় কোন পাঠ্যাংশ, সমপ্রায় ঘটন।, ব্যক্তি বা বস্ত ছার! 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়। “শ্বেতবর্ণকে শিক্ষার্থীর বোধগম্য করানোর জন্ত 

ছুধের রঙের দৃষ্টাত্ত দেওয়] যায়। বিমূর্ত গুণের দৃষ্টাত্ত স্থাপনের জন্ত তেমনি 

গুণবান ব্যক্তির কার্ধকলাপ দিয়ে দৃষ্টাস্ত দেওয়। যায়। 

তবে মৌখিক দৃষ্টান্ত প্রদানের সময় স্মরণ রাখ! দরকার, দৃষ্টাস্তটি যেন 
বিষয়ের সঙ্গে সামগ্রশ্যপূর্ণ হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে মৌখিক দৃষ্টাস্ত 
অপেক্ষা বস্বগত দৃষ্টান্ত অনেক বেশী ফলপ্রস্থ। কারণ বস্তগত দৃষ্টান্ত ছোটদের 
নিকট সরাদরি ইন্দ্িয়গ্রাহ্থ হয়ে ওঠে। 

গু. "1000 501556 10000 01 20191580101 15 0155 0086 065৭5155210. 21015107865 

006. 17620655215 19005 17, 50010 2 ৮৮25 01796 0810115 012৮7 60511 ০0 00040310185, 

0565 00610561555 00100701266 0106 230019117617£ 1900255, 

2, পরবতী ২নং আলোচন। দ্রষ্টুবা। 
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উচচতর শ্রেণীতে মৌথিক দৃষ্টাত্তের অন্য কয়েকটি রূপের কথা এখানে উল্লেখ 
কর! ঘেতে পারে । যেমন--ইংরেজী [.651:27১০৪ এবং 4১11051023 প্ররৃতি 

প্রক্রিয়া! পাঠ্যবিষয়কে সুস্পষ্ট, জীবস্ত এবং হ্ায়গ্রাহী করার অন্ততম উপায়। 
তবে কোন বিষয়ের পূর্বউল্লেখ (£.০£5:০1০৪) দেওয়ার সময় কিছু বর্ণনা বা 
বিবরণ কৌশলের প্রয়োজন হয়। তাই পূর্বউল্লেখের সঙ্গে বর্ণনা ও বিববণের 
যোগন্থত্র অতি নিবিড়।)) 

আবার বিষয়গত কোন পূর্বক্ুত্র সমন্বয় বিধানের পরম সহায়ক । - বিষয়ের 

প্রয়াজন অনুসারে এতিহাসিক ভূমিকা ও দৃষ্টান্ত, ভৌগোলিক সম্পর্ক, 
অর্থ নৈতিক বা! রাজনৈতিক ধোগস্সত্র উল্লেখ করলে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য 
বিষয়ের অন্ুবদ্ধ স্থাপন করা যায়। স্ৃতবাং পূর্বহ্থুত্্র উত্তেখ প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
অন্বদ্ধ" সাধনেব নিবিড় যোগস্থত্র রয়েছে । 

(৫) প্রশ্নোত্তর (046501015-4055/61) £ মৌখিক কৌশল হিসেবে 

প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! উল্লেখোগ্য । প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 
চিন্তাধারাকে উত্তব প্রদানের জন্য স্বাভাবিকভাবে উৎসাহিত ও অন্্প্রাণিত 

কবা ঘায়। পাঠ-পরিকল্পনার আয়োজন, উপস্থাপন, প্রয়োগ, যুল্যায়ন প্রভৃতি 
সর্বন্তরেই প্রশ্ন জিজ্ঞাস। কর! হয়। প্রশ্নই শিক্ষার্থীকে নিজপাঠে আগ্রহী করে, 
চিন্তাধারাকে স্থষ্ঠু পথে পরিচালিত করে । আবাব প্রশ্নে ত্তরঃ-এর মাধ্যমে 

শিক্ষার্থার কর্মের মূল্যায়ন কর। যাঁয়। 
এই প্রসঙ্গে অন্গশীলন (61:15) এবং পরীক্ষ। (7650 গ্রহণের কথ। 

বিশেষভাবে উল্লেখ কর! প্রয়োজন। কারণ, অঙ্ুশীলন ও পরীক্ষার দ্বারা 

শিক্ষার্থীকে সঠিক শিক্ষাকর্মে পরিচালিত কর! সম্ভব। তাই অনুশীলন ও পরীক্ষার 

সঙ্গে পাঠদান প্রক্রিয়ার আজকের যথেষ্ট যোগন্থত্র রয়েছে--সন্দেহ নেই। 

২1 বস্তভিত্িক তকীশল (1865115] [)০5:০6) ঃ 

আধুনিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার উৎকর্ষপাধনের জন্যে ঘেসব সহায়ক সামগ্রী 
ব্যবহার কর। হয় সাধারণতঃ সেগুলিকে আমর বস্তভিত্তিক কৌশল ব1 আঙ্গিক 
বলতে পারি। শিক্ষক এগুলির সাহায্যে পুমুকের বিঘূর্ত বিষয়গুলিকে মৃত করে 

1, পঞ্চম অধ্যায়ে আলো চিত হয়েছে। 

2. প্রশ্বোতর রীতি ড্র্টব্য। 



১৫৬ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

শিক্ষার্থীদের নিকট পবিবেশন করেন এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞান! কৌশল, বোধশক্ি 
ও ধারণা লাভে সাহাধ্য কবেন। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায 
উপকরণ ব্যবহার শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ : 

প্রথমতঃ, পঞ্চেব্ত্রিয়ই হুল আমাদের জ্ঞানের প্রাথমিক সোপান। 

বহির্জগতেব সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদেব মনের যোগাযোগ স্থাপিত 

হয়। উদ্দীপক (301728105) বিভিন্নভাবে আমাদেব ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে। 

পবিবেশ ব বাহাজগতেব সঙ্গে ইন্জিয় সন্নিকর্ষেব দ্বারা আমাদের যনে প্রত্যক্ষণ 

হয়। প্রত্যক্ষণ থেকেই মনেব মধ্যে ধারণা (1058) সঞ্জাত হয়। জ্ঞান 
(7:1)05/16086) হল উক্ত উপায়ে লব্ধ ধাবণারই বিবতিত রূপ। অতএব দেখ। 

যাচ্ছে, জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ, আর তারই সংব্যাথ্যান হল জ্ঞান। 

স্থৃতবাং, শিক্ষাদান কালে যদি বিমূর্তজ্ঞান বা কোন ভাবরাশিকে আমরা যূর্ত 

বিষয়বস্তর মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে পাবি, তবে শিক্ষার্থী তা সহজে গ্রহণ 
কবে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাব ধাবণ। ব1 লব্ধজ্ঞান সুস্পষ্ট ও হ্বাভাবিক হয়। 

এ ব্যাপারে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী পবম সহায়ক। 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রবণ নিবীক্ষণ উপকরণের (48010-1589] ৪105) সুস্পষ্ট, 
জীবস্ত ও নাটকীয় আবে?ন শিক্ষাথশর আনন্দান্ভূতিতে সাড়া জাগায়। 

* ফলে, তাদের অভিজ্ঞতার মাত্র! প্রসারিত হয়। ক্রমশ: তাদের জ্ঞানলাভের 
আকাজ্জাও বৃদ্ধি পায়। 

ভৃতীয়তঃ, স্বল্প মেধা, পশ্চাৎপদ, স্থুলবুদ্ধি, পাঠে ধীরগতি শিক্ষার্থী শুধু 
পাঠ্যপুস্তকে মাধ্যমে অথবা শিক্ষকের বক্তৃতাব ঘার। বিষয় অনুধাবন কবছে 

পাবে ন।। প্রত্যক্ষ গ ইন্দ্রিয়গ্রাহা শিক্ষা! তার্দের কাছে নিতান্ত প্রয়োজন । তাই 

উপকবণের সহায়ত। তাদের পক্ষে অপরিহার্য। 

চতুর্থতঃ, দেখে ও শুনে শেখার সৃযোগ স্থষ্টি কবতে প্রারলে সেশিক্ষা 

দীর্ঘস্থায়ী হয়। এব দ্বাবা শিক্ষাব ভিতি হয় পাক, জ্ঞানের বুনিয়াদ হয় 
স্্ট। এরূপ বান্তবধ্ী জ্ঞান শিক্ষার্থী জীবনকে হজে নিয়ন্ত্রণ 
করতে পাবে। 

পঞ্চমতঃ, উপকরণ শুধু চিন্তন ও মনন শক্তির বিকাশে সাহাধ্য করে তা 
নয়, ত। পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ক্ষমতা ব1 দক্ষতার বিকাশ মাধন করে। 

উচ্চতর শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এ-ক্ষমত। নিতান্ত প্রয়োজন । 
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সবশেষে বলা যায়, “শিক্ষণ-উপকরণ' শ্রেণীকক্ষের একঘেয়েমীকে নষ্ট করে 

শিক্ষাকর্মে নিয়ে আমে গতিশীলতা, শিক্ষার্থীর মনে সঞ্চার করে উদ্ভম ও 
অনুপ্রেরণা, বক্তৃতা) ও কথার বিঘূর্ভতার পরিবর্তে নিয়ে আসে মূর্তকর্মের 
জীবন্ত আবেদন। এনব আবেদন থেকে শিক্ষার্থীর! ষে অভিজ্ঞতা লাভ করে 
তা কেবল শিক্ষার্থীর পরিবেশে বা জাতীয় জীবনে সীমিত নয়, আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্। রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতি শিক্ষার্থীর মনকে 
নিয়ে যায় দূর-দৃরাস্তে বিশ্বের সর্বআর। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী হয়ত চন্ত্রে পৌছিতে 
পারবে মন! কিন্তু চিত্রার্দির মাধ্যমে চন্দ্র সম্পর্কে তার] যে বাস্তব জ্ঞান অর্জন 
করে তাঁর মূল্য নিতাত্ত কম নয় ৮৮) 
"উপকরণের শ্রেণীবিভাগ ও ব্যবহার (01855108610 0£ 06৪.015115£ 

৪105 2150 07610 80191108010189) ১৫ শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলির মধ্যে 

ঘেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা? হল-_ 

(১) শ্রবণভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (৫016015 8103) | ষথা-_ 

(ক) বেতার (0২৪19), (খ) টেপ-রেকর্ডার (7:8796-7:500151), এবং 
(গ) গ্রাযোফোনি (30808001807) | 

. (২) ৃষটিসংক্রান্ত শিক্ষোপকরণ (৬15881 9105)। যথ1-_ 

(ক) ব্লাকবোর্ড (31801 ০০৪:৭), (খ) প্রকৃত বস্তপযূহ (7২5৪1 0১100), 

(গ) মডেল ও নমুনা (10061 ৪190 950১015)) ছবি ও ফটো গ্রাফ 

(01008165 210 01000881017), (ঘ) ভূ-গোলক, মানচিত্র (03196, 7090), 

(উ) অন্ুচিত্র (01981919), চে) চার্ট বা তালিকা (01510, (ছ) রেখাচিত্র 

(3:81) এবং জে) প্রতিফলনের যন্ত্রা্দি (11050010705 101 169600107) 

-6) এপিভায়াস্কোপ (91919500199), (1) ম্যাজিক লন (1810 

137,0910)) (111) চলচ্চিত্র (০6107, 01০0016) ইত্যাদি? 

(৩) শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (45010-515591] 8105) | ঘথা-_ 

কে) বাক চলচ্চিত্র (90010-/06107 77০001:6) এবং (খ) টেলিভিশন 

(16165151009) | 

(8) পঠনযোগ্য শিক্ষোপকরণ (0:680106 10790611815)| যথা--- 

(ক) পাঠাপুস্তক (053 :-5০05), (খ) সহায়ক ও সমপর্ধায়ের পুস্ত ক- 

পুস্তিকা (0.65:6102 179090155), এবং (গ) পত্র-পত্রিকা ও ছি প্রসঙ্গ 

(09761:5, 1001:0815 8150 ০01:6100 808118) | 
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(৫) শিক্ষ। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নতুন অবদান (৩ ০0700100010 

0 00008610081 17601017010£5) 2 

_€প্রাগ্রামভিত্তিক-শিক্ষণ (5:09£181000060 [1500001018) £ 

(১) অআবণভিত্তিক উপকরণ (4৭160 4105)2 (ক) বেতার (৪1০) : 

শুধু শুনে শেখার বা জানার উপকরণগুলিকে শ্রবণভিত্তিক শিক্ষোপকরণ 

নামে অভিহিত কর! যাঁয়। শ্রবণভিত্তিক উপকরণের মধ্যে বেতারযস্ত্রের 

নাম উল্লেখযোগ্য । দেশবিদেশের সংবাদ, রাজনীতি, সমাজনীতি, সঙ্গীত, নাটক, 

কথোপকথন, স্মাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের ভাষণ প্রভৃতি বেতার স্থচীর 

রা আমাদের দেশে বিদ্যার্থীদের উপযোগী বিষয় নিয়ে হিন্দী শিক্ষার 

আসর, অতি আধুনিক ঘটনার আলোচন। এবং শিক্ষাগত নান প্রশ্নের উত্তর 
প্রভৃতি বেতার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা থাকে । পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলির 
অন্নকরণে আমার্দের সরকার বিদ্যালয়ে রেডিও রাখার ব্যবস্থা করেছেন। 

বিদ্ভালয়ে কর্মস্থচী প্রণয়নের সময় বেতার-কর্মস্থচী শোনার নির্দিষ্ট সময় ধার্ধ 

করে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের অনুকূল পরিবেশ স্থ্টি করতে পারেন। 
শিক্ষা-প্রসঙ্গে বেতারের উপকারিতা সম্পর্কে রাষ্্রংঘের (07500) 

ঘঅভিমত গ্রণিধানযোগ্য 5 “91001 0:0805956106 52102 7:0%1063 

0:8118106 10 52190615০ 210 01101021 11502101106 5 8170 16 56565 10 

106106601১০ 5015001.৮ বেতারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী দেশ বিদেশের 

বহু মনীষীর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার কথা জানতে পারে। বেতারযন্তরে 

পরিবেশিত কর্মস্থচীর মাধ্যমে এসন চিন্তাধারার তারা উদ্ধদ্ধ হয়ে ওঠে। 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জাতীয় ও আস্তর্জাতিক 

বিভিন্ন বিষয়সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন হয়ে ওঠে। কোন-নাকোন 
পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক বিদ্যমান । এছাড়া বেতারে সঙ্গীত, 

একাঙ্ক নাটক, রঙ্গ-রস যেমন শিক্ষার্থীকে আনন্দ দান করে, তেমনি পৃথিবীর 

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করে তারা ম্ব-স্ব জ্ঞানের সীম। 
সম্প্রলারিত করে। 

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়। প্রভৃতি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি 
অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের স্ৃবিধার্থে পাঠ)বিষয়তৃক্ত বহু বিষয় বেতারযোগে 
“পরিবেশন করে। দেশের নাগরিকতা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, 
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অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ার্দি সে-সব দেশে বেতারে প্রচারিত হয়। ফলে, 

সেখানকার বিগ্ালয়ে শিক্ষার্থীরা বেতার মারফত শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকুন্ত 
হতে পারে । 

€₹ বেতার মারফত শিক্ষার সর্বাপেক্ষা! অনুবিধাগুলি হল £ 
(1) এখানে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাল। কর] যায় না, 

() কথোপকথন, বক্তৃতা বা কোন উপস্থাপিত বিষয় অস্পষ্ট হলে পুনরায় 

তা উচ্চারিত হয় না) . 

(1) সঙ্গীত, নাটক ব৷ অন্তান্ত আকর্ষণীয় বিষয়ের প্রতি অল্পবয়স্কর। ব1 

বয়ঃ-সন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থার। অধিক অন্ুরক্ত হয়, 

(৬) বে্তোরক্চী শোনার পর পরবতী শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষার্থার মন 

বসতে চায় না। 

অন্ুবিধ| দুরীকরণ £ উপরিউক্ত অস্থবিধা দূব করার প্রয়োজনে জর্ব 
প্রথমে ম্মবণ করা যেতে পারে যে, বেতাবে যতই শিক্ষণীয় বিষয় পরিবেশিত 

হোক, এই যন্ত্র কখনও শিক্ষক ও পাঠাপুস্তকের পবিবর্তমাধ্যমে (985016006) 
রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। বেতাব হল সহায়ক উপকরণ। শিক্ষক একে 

পাঠদানের সহায়ক উপকরণ অথবা শিক্ষার্থার লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সম্প্রমারণের 
জন্য বেতার কর্মসুচী শ্রবণের ব্যবস্থা করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, বেতার 
কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তাই সংবাদপত্র অথবা “বেতার জগৎ' পত্রিকা 
থেকে কার্ধস্থচী নির্বাচন করে শিক্ষক বিদ্যালয়ের রুটিনের সঙ্গে সামপ্রস্তবিধান 

করতে পারেন। কোন্ কোন্ পুস্তক থেকে এ সকল বিষয় জানতে পার৷ 

ধায়, সে সম্পর্কেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে পারেন। এছাড়া 
বেতার শুনবার পূর্বে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক বিষয়টি শ্রেণীকক্ষে 
অল্পবিষ্তর আলোচন। করতে পারেন | বিগ্ালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের সমবে্ 

চেষ্টা থাকলে আমাদের শিক্ষার্থীর। বেতার মাধ্যমে শিক্ষার উপযোগিত৷ লাভ 
করতে পারে। 

(খ) টেপ-রেকর্ডার (7896-559567) ১ শ্রুতিনির্ভর উপকরণ 

হিসেবে টেপ-রেকর্ডার বর্তমানে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট সহায়তা করে। 

'বিছ্যুৎচালিত এই যন্ত্রের চৌগ্বক ফিতায় (19806610929) বক্তৃতা, গান, 

আবৃত্তি, কথোপকথন ইত্যার্দি রেকর্ড কর! যায়। এই রেকর্ড করা বিষয়টি 
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স্পিকার (9268161) যন্ত্রের সাহায্যে পুনরাবৃত্তি (50:08:০৫) কর হয় । 

ছিতীয়তঃ, ফিতার রেকর্ড মুছে ফেলে (ছ::8560) পুনরায় অন্য একটি বিষয় 
রেকর্ড কর৷ চলে। আবার কোন উল্লেখযোগ্য রেকর্ডকে দীর্ঘস্থায়ী করাও যায়। 

শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় এই যন্ত্র থেকে যেসব হ্ুবিধা লাভ কর! যায় 
সেগুলি হল : | 

() শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য কোন বক্তৃতা বা আলোচন] এই যন্ত্রে ধরে 

রেখে প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারেন। এতে শিক্ষকের মুখনিঃস্ত 

বাণী, বা বক্তার একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেয়ে শিক্ষার্থী নতুনত্বের 
আম্বাদ পাবে। 

(0) শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান, প্রশ্নোতর ইত্যাদি 

রেকর্ড করে নিজেরাই ত। শুনতে পারে ও ্ব-স্ব ক্রটি সংশোধন করতে পারে। 

টেপ-রেকর্ডার শিক্ষার্থার স্ব-ন্ব কর্মের অনুশীলনে সুযোগ হট করে। 

(01) কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পাঠটিকে তিনি পূর্বেই রেকও 

করে রাখতে পারেন। এতে শিক্ষকের অস্ুপস্থিতিজনিত ক্ষতি অনেকখানি 

পূরণ করা যায়। 

২) গ্রামোফোন (1910019100156) 2 টেপ-রেকর্ডারের ন্যায় গ্রামোফোন 

ষন্ত্রটও শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার অন্যতম সহায়ক। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে 

শিক্ষা-সহায়ক হিসেবে গ্রামোফোন ব্যবহৃত হয়। গ্রামোফোন মারফত 

উচ্চারণ ভরঙ্গিমী, সঙ্গীত, হাম্তরস ইত্যার্দি অনেক কিছু শিক্ষাযূলক বিষয় 

পরিবেশন কর1 যেতে পারে । আজকাল বিদেশী ভাষ। শিক্ষার সহায়ক 

অনেক বিষয় রেকর্ড কর। হয়েছে । এসব রেকর্ডকে বল হয় লিংগুয়াফোন 

(10809101807) | নিম্ন থেকে ক্রমশঃ উচ্চতর মানের ভাষা শিক্ষার দিকে 

লক্ষ্য রেখে রেকর্ড তৈরি করা থাকে। প্রথ্যাত লেখক, সাহিত্যিক, 

শিক্ষাবিদ্দের শিক্ষাগত অভিজ্ঞত1 নিয়ে রেকর্ড করা হয়। লিংগুয়াফোন-কে 

সহজে অনুসরণ করার জন্যে সহায়ক পুস্তকও রচিত হুয়েছে। শিক্ষার 

উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে ভাষা ছাডা অন্যান্য বিষয়ের জন্যও রেকর্ড 
তৈরি কর! সম্ভব 

(২) দৃষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষোপকরণ (ড1505] 449) £ (ক) ব্লাকবোড' 
(919০-8০81) 2 দৃ্টি-নির্ভর উপকরণের মধো বাকবোর্ডের ব্যবহার ধু 
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অপরিহার্ধ নয়, অদ্বিতীয়ও বল! চলে। ল্লীকবোর্ড নিজে কোন শিক্ষোপকরণ 
নয়, এটি হল শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের ব। প্রদর্শনের সর্বাপেক্ষা উপষোগী ও 

নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী মাত! তাই একে এতিহবাহী শিক্ষা-সামগ্রী হিসেবে 

গণ্য করা যার়।) দূর অতীত থেকে ব্লাকবোর্ডেব ব্যবহার চলে আসছে 
বি্তামন্দিরের ঘরে ঘরে। (বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত, সুস্পষ্ট ও দৃষ্িগ্রাহথ করতে 
রাকবোর্ডের ন্যায় স্থলভ ও সর্বাপেক্ষা সহায়ক সামগ্রী আর ছ্িতীয়টি নেই। 

ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, সমাজ্বিষ্যা ইত্যাদি পাঠা/বিষয় 
শিক্ষণ প্রসঙ্গে প্রয়োজন হয় ছবি, অন্ুচিত্র, মডেল, ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি । 

এস্কনে পারদশী শিক্ষক অনেক সময় এসব ব্রব্যাদি পৃথকভাবে ব্যবহারের 

প্রয়োজন বোধ করেন না। পাঠন্নানকালে দক্ষ শিক্ষক এগুলি বোর্ডে অঙ্কন 
করে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। এর ফলে বিষয়টি অধিকতর সুষ্পন্ট ও 

সহজবোধ্য হয়ে ওঠে ।£ শ্রেণীকক্ষে ব্রাকবোর্ডের পাশাপাশি একখানি গ্রাফ- 

বোর্ড রাখ যুক্তিযুক্ত । তাহলে মানচিত্র, চিত্ররেথা, সময়-রেখা, জ্যামিতি 

ইত্যাদি পরিমাপ-নির্ভর বিয়ুষার্মি অঙ্কন করার স্থবিধা হয়। অঙ্বশান্তর ও 

বিজ্ঞান-শিক্ষণে ব্রাকবোর্ড ও গ্রাফ-বোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজন হয় পদে পদে। 
কারণ, কোন 'কছু অনুশীলন বা সমাধান করা, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদির জন্য 

প্রতি পদক্ষেপে বোর্ডের প্রয়োজন হয় )) 
সাধারণতঃ শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার্ধ বোর্ডের রঙ হয় কালো, তাই এর নাষ 

ব্রাকবোর্ড। অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্ বর্তমানে কালে রঙের পরিবর্তে হাল্ক। 

সবুজ (05677) রঙ পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে চক্চকে দৃষ্টিঘাতী রঙ কখনই 

বোর্ডে ব্যবহার কর। উচিত নয়। কারণ, শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিতে আঘাত লাগলে 
বোর্ডের বহুবিধ উপযোগিতা ধূলিন্তাৎ হয়ে যায়। 

ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের জন্ত শিক্ষককে অঙ্কনে পারদর্শা হতে হুয়। তার 

হত্তলিপি হবে সুন্দর ও সহজবোধ্য । আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মধ্যে সাদ। ব। 

রঙিন চক, হুন্দর একখানি ডাষ্টার এবং অঙ্কিত বা লিখিত বিষয় দূরে দাড়িয়ে ' 
দেখবার জন্তে একখানি পয়েনটিং ছক (0১০19008 90০) হবে শ্রেণীকক্ষের 

অপরিহার্য উপাদান । 

13190000991 0:25118, ৪1:5601525 9100 1089729 216 90796110160 $1915160 
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() প্রক্কৃত রন্ত সমূহ ( (02৪1 02065) £ (নির্ভর উপকরসমূছ্র 

মধ্যে রাকবোর্ডের পর প্রকৃত বস্তঘযূহের "আলোচন! একাম্ত গ্রয়োজন। 

কার, বস্তগত বিষয়ের পঠন্-পাঠনে প্রকৃত বন্বপমূু শিক্ষাকে ঘত জীবন্ত ও 
সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে, অন্ত কিছু তা পারে না। সুমগ্র পাঠা বিষয়ের জন্তু 
প্রকৃত স্বামগ্রী আমদানী করা বা দেখানো অপসভ্ভব। যেমন, ভারত্রে 
প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনার সময় ভারতের নদ-নদী, পাহাড় পর্বত, গাছ-পালা, 
মরুতপ্রাস্তর ইত্যাদি বাস্তবে শিক্ষার্থীদের দেখানে। সম্ভব নয়। কিন্তু ভৌগোলিক 
বিষয়ে প্রয়োজনীয় কষিজ, খনিজ ১ শিল্পজ সামগ্রীর আলোচনার সময় মাঝে 

মাঝে প্ররূত বস্তদমূহ দেখানো সম্ভব । সাধারণ বিজ্ঞান পড়ানোর সময় এরূপ 
গুৃত বস্ত দ্বারা শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বাস্তবাস্িত করণর যথেষ্ট স্থযোগ থাকে। 

এঁতিহাসিক বিষয় শিক্ষণের সময় সংগ্রহশালায় সুংগৃহীত নান। ধরনের সামগ্রী 

(ষেমন- মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র অংশ,, প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কার প্রাপ্ত সামগ্রী 
ইত্যাদি) দেখানেো৷ যেতে পারে । বাস্তব সামগ্রী শিক্ষার্থীর সামনে উপৃস্থিত 

করে পড়াতে পারলে শ্রেণী কক্ষের পাঠ সহজে সজীব ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে । - 

(গ) মভেঙগ ও নমুনা? ছবি ও ফটোগ্রাফ £ প্রত বস্তসমূহের 
অভাবে আমরা সেই সকল বস্বর মডেল, নমূনা, ছবি। ফোগ্রাফ প্রভৃতি দেখাতে 

পারি। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান প্রতৃতি 

জ্ঞানাশ্রয়ী' বিষয় (020705/1506শ 5615৩) পঠন-পাঠনের সময় এপব 

উপকরণের উপযোগিত। ষথেই আছে। বিঘূর্ত বিষয়কে যূর্ত করে তুন্গতে পারে 
মডেল, নিদর্শন) ছবি প্রভৃতি । কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এগুলি তৈরি রুরে 

বিস্তালয়ের সংগ্রহশালায় মংরক্ষিত রাখা যেতে পারে । শিক্ষরু পাঠদানের 

সময় সেগুলি যথাষথ ব্যবহার করলে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষপ-ক্রিয়। প্রাণর্শা 
ছয়ে ওঠৰে। 

'”. (ঘ) ভূগোলক, মানচিত্র (3106, 1490) 2 ইতিহাস, ছুগোল, 
অর্থনীতি, পৌর বিজ্ঞাম এবং ভৌগোলিক পটভৃমির সঙ্গে সম্পর্ষিত বিষয় খঠন- 

*পীঠর্ন কালে অপরিহার্য উপকরণগুলিক্ন মধো মার্নচিজ, গ্লোব ইত্যা্দিব " ব্যঘহার 

অন্ততম। মানচিজ এতিহাধাহী উপকরণ (0:8916101981 ৪1)” ছিসেবে 

। সমাদৃত । মানচিআউবিহীন বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব কল্পনা কর! যায় না। 'ভূগোলের 
ক্ষেত্রে মানচিত্র ও গ্লোব যে নিতান্ত অপরিহার্য সে সম্পর্কে যুক্তির অপে্। 

ক 
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রাখে না। ইতিহাস, অর্থনীতি ও। পৌরবিজ্ঞান, লম]জবিষ্া প্রড়ৃতি বিষয় 
ভৌগোলিক পটভূমিকায় . প্রতিষ্ঠিত। ভৌগোলিক পটভৃমিকে দৃষ্টি গ্রাহ্ 
করার উপায় হল মানচিত্র, গ্লেংব ইত্যাদি । 

শিক্ষার্ষে /মাগেত নতুন শিক্ষকদের মানচিত্রের প্রকার ভেদ ও তার 

ব্যবহার সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম যেনে চলা যুক্তিযুক্ত । কারণ দেওয়াল- 

মানচিত্র (দ/811-5525) অথবা ভূচিআ্রাবলী (4,02565) এবং পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত 
মানচিত্রাদিতে পাঠের প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়াও অনেক অনাবসশ্তক বিষৃয় 
পরিবেশিত থাকে । দ্বিতীয়তঃ, এসব মানচিত্র অসামপ্রস্য কালক্রম দ্বারা 

ক্রুটিপূর্ণ। তাই শিক্ষকর! শিক্ষার্থীদের সহায়তায় দৈনন্দিন পাঠের জন্ত 
প্রয়োজনীয় মানচিত্র অঙ্কন করে,নিতে পারেন। বর্তমানে বৃহদাকার রেখা- 

মানচিত্র (90110 72৪) কিনতে পাওয়া যায় । শিক্ষক এরূপ রেখা-মানচিত্রে 
শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমত নিদিষ্ট পাঠ্যাংশের সঙ্গে সামপ্তশ্ত রক্ষা করে 

স্থান, কাল ও ঘটনা সন্নিবেশিত (1756:0) করতে পাঁরেন। যেসব শিক্ষক 
পাঠদান কাল ও ঘটন। শ্রেণীকক্ষ ব্লাকবোর্ডে মানচিত্র অঙ্কন কবতে পারেন 
তাদের পাঠ অনেক বেশী হাদয়গ্রাহী ও জীবন্ত হয়ে গঠে। ধারা মানচিন্র 

অন্ধনে পারদশী নন তার! রেখা-মানচিত্ত ব্যবহার করলেও পাঠদাঁন অনেকখানি 

বাস্তবায়িত ও হুম্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ, রেখা-মানচিত্রে প্রয়ো জনমত 
নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন্দর, শহর, নগর রভৃতির 'অবস্থান' লিখলে ব 

নির্দেশ করলে (9০15৮ ০4) খানিকটা ব্রাকবোর্ডে ১ মানচিত্র 

উপযোগিতা লাভ করা যায়। 

কোন দেশের ভৌগোলিক এবং দমপর্যায়ের বিষয় পঠন-পাঠনের সময় গ্লোব 

বাবার, কর! হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের' উল্লেখযোগ্য প্রার্ুতিক বিষয় 
এখানে সংক্ষেপে দেওয়া থাকে। তাই ছোট্র সীমিত স্থানের বিবরণ পঠন- 
পাঠনের সময় গ্লোবের কার্যকারিতা কম। তবে পৃথিবীর আকৃতির সঙ্গে 
সম্পকিত বিষয়, দিবা-রাত্রির হাস-বৃদ্ধি বা তু পরিবর্তন প্রদঙ্গে বিভিন্ন ধরনের 

গ্লোবের ব্যবহার অপরিহার্য। 

($) অন্ধুচিত্র (31987500) 2 কতকগুলি রেখা (172) এবং নিদ্শন 

(5505015) দ্বার! অঙুচিত্র অস্কন কর! হ়্। অহ্চিত্র হল সরল, সহজ ও অমূর্ত 

সক গল গু & 
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(৪80500815) এবং সামগ্রিক বিষয়ের পুনরীক্ষণের (5৮16) নিমিত্ত অনুচিক্র 
ব্যবহার কর! হয়। শিক্ষক পূর্বেই আর্ট পেপারে কোন বিষয়ের অন্ধুচি্ত 
অঙ্কন কবে রাখতে পারেন ; আবার শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ডেও তিনি তা অঙ্কন 

করে শিক্ষার্থীত্দর দেখাতে পারেন। তবে অনুচিন্্র প্রদশনের পূর্বে শিক্ষার্থীদের 
মনে পাঠ্যবিষয়বস্ত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণ! স্ষ্টি কর] প্রয়োজন । 

অন্কচিত্র সম্পর্কে কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন কর প্রয়োজন । 

প্রথমতঃ, এর মধ্যে বু অপ্রয়োজনীয় বিষয় লেখা বা কোন চিহ্ন বসানে। 
মোটেই উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, এটি হওয়া উচিত ন্বয়ংসম্পূর্ণ, হুম্পষ্ট 
আকর্ষণীয় ও ব্যাখ্যামূলক। মনে রাখ। উচিত, পাঠ/বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর 
অষ্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট করে দেওয়াই অহ্ুচিত্র বা এরূপ শিক্ষাসহায়ক 

উপকরণাদির একমাত্র উদ্দেশ্ঠ 

(6) চার্ট বা! তালিকা (059: 2 বিষয়ের ভাবগত ব্যঞনাকে দৃষিগ্রাহ 
করবার জন্ত চার্ট-এর সহযোগিত] অত্যাবশ্তক। চার্টকে গ্রাফিক ও চিত্রক্ছচক 

বিষয়ের ফু প্রতিরূপ বলা চলে। চার্ট এর প্রধান কাজ হুল বিভিন্ন 

বিষয়বস্তর সাদৃশ্ঠ, বৈসাদৃশ্ঠ, প্রগতি, শ্রেণীবিভাগ, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়কে 
ব্যক্ত ও সুস্পষ্ট করা। শিক্ষামূলক কোন প্রদর্শনীর সময় এরূপ বিভিঙ্গ 
প্রকার চার্ট দেখানো যায়। যেমন_() বংশ-তালিকা, (8) সম্পর্ক 
প্রকাশ, (1) সময়-তালিক1, (1৮) বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ, (৮) সরবরাহ, 
(1) তুলনামূলক বিষয়ের তালিক1 ইত্যাদি। 

এঁতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্রনৈতিক, ইত্যাদি 

বিষয়কে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ করার জন্ত এসব চার্টের ব্যবহার লক্ষ্য কর! 
যায়। অনুচিত্রের ভ্তায় চার্টও সরল, সহজ, সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হওয়। বাঞুনীয়। 

শিক্ষক নির্দেশিত কোন বিষয়ের চার্ট যদি শিক্ষার্থীর! নিজ হাতে তৈরি করে, 

তাহলে বিষয়টি তাদের মনে স্থায়িভাবে রেখাপাত করে । এ শুধু চার্টের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নয়__মানচিত্র, অন্চিত্র, চার্ট, মডেল প্রভৃতি প্রতিটি উপকরণ তৈরির 

ক্ষেজে শিক্ষার্থীর স্বকীয় প্রচেষ্টা সর্বজনকাম্য। এবপ শিক্ষা! 16210176 ৮5 
044 পর্যায়*তুক্ত । তাই এ-শিক্ষা অধিকতর সক্রিয় ও দীর্ঘস্থায়ী । 

(ছ) লেখচিত্র (39213) 2 তুলনামূলক হিদাব, অর্থনৈতিক অবস্থা 
ও পরিসংখ্যান বিষয়াদি পরিবেশনের সময় নাধাণতঃ লেখচিত্র ব। গ্রাফ 
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ব্যবহার কর হয়। এর হ্বারা কোন ভাবগত বা বিষূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে 
তোল যায়। গ্রাফের সাহাষ্ শিক্ষার্থীর! সহজে বিষয়বস্ত স্মরণ রাখতে পারে । 

গ্রাফের গ্রাকার ভেদ 2 (1) রেখা গ্রাফ (196 £59917), (1) সভ গ্রাফ 

(851 6150) (10) বৃত্তাকার গ্রাফ (070০15 £91)), (1) চিত্রক্ষচব গ্রাফ 

(51060115] 215015)। 

গ্রাফের ব্যবহার মূলতঃ হিপাবশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত। তাই অঙ্ক এবং 

পবিসংখ্যান বিষয়ের সঙ্গে সম্পকিত পাঠ্য বিষয় শিক্ষণ-গ্রঙ্গে গ্রাফ ব্যবহারের 

উপযোগিতা অনম্বীকার্ধ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, জাতীয় আয়, দ্রব্যমূল্য, 

উৎপাদন, ইতিহাস পাঠে ঘটনার কালাহুক্রমিক বর্ণনা; ভূগোলশাস্ত্রে 

বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, জলবাযু, উচ্চতা, পরিমাপ ইত্যাদির বাখ্যা ও প্রকাশের 

জন্ত নান। উপায়ে গ্রাফ ব্যবহার কর! হয়। বিষয়বস্তর সংক্ষি ধারাকে গ্রাফের 

মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ কর! যায় যে, শিক্ষা্থার মনে তা গভীরভাবে 
রেখাপাঁত করতে সমর্থ হয় । ফলে, শিক্ষার্থীর] বিষয়বস্ত সহজে ভূলে যায় না। 

গ্রাফ ব্যবহারেব সময় নিল্সরূপ সত্র্কৃত1 অবলম্বন কা যুক্তিযুক্ত। 

() গ্রাফ হবে পরিষ্কাব, পবিচ্ছন্ন ও সুন্দব । 

(1) গ্রাফের পবিমাপ হবে নিতভূল ও শিক্ষার্থীর বোধগম্য । 

(11) গ্রাফ-কাগজ অথবা গ্রাফ-বো্ হবে স্তন্দর ও স্স্পষ্ট, যেন দৃব থেকে 

শিক্ষার্থীর] বিষয়টি দেখতে ও বুঝতে পাবে। 

(1৮) অঙ্কিত গ্রাফের উদ্দেশে ব্যাখ্যা কর! উচিত । ব্যাখ্যার সুবিধার্থে 

গ্রাফের পাশাপাশি বিষয়টি অল্প কথায় লিখে দেওয়াও বাঞ্ছনীয়। 

() শিক্ষার্থী বাতে সহজে গ্রাফ অঙ্কন কৌশল এবং এর ব্যবহার কর! 

শিখতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞনীয়। 

(জ) গ্রতিফলনের যন্ত্রা্দি (11501000606 101 1695061015) ২ ছবি, 

অন্ুচিন্ত্র, ম্যাপ, ইত্যা্দিকে পর্দায় প্রতিফলিত করবার জন্ত কতকগুলি যত 
ব্যবহার কর! হয়। আধুনিক যুগে শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে এরূপ যন্ত্রে 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এক্ষণে এরূপ কয়েকটি যন্ত্রের বিবরণ ও ব্যবহার 

প্রথালী আলোচন। কর হল : 
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+ 0) এপিডায়্াঁক্ষোপ (৭1550026)8 কোন অস্থচ্ছ সামগ্রীকে 
পর্দায় প্রতিবিদ্িত করে শিক্ষার্থীদের দেখানোর জ্ঠ এপিভায়াক্কোপ ব্যবহার 

কর! হন্ন। এব মধ্যে থাকে' ছুটি জোরালো আলে এবং কনভেক্স লেন্স 
(০19৮০ 16775)। শিক্ষক পাঠ পরিবেশনের সময় প্রকৃত বস্ত (6৪1 

016065), ছবি, অনুচিত্র, গাছের পাতা, ভাল, ছোটছোট জীব, পোকা" 

মাকড়, প্রশ্তরখণ্ড, প্রত্বতাত্বিক দ্রব্য প্রভৃতি এই যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি পর্দায় 

প্রতিফলিত করতে পারেন। শিক্ষক মুখে মুখে প্রতিফলিত বিষয় সম্পর্কে 
ব্যাখ্য। করলে শিক্ষোপকরণটি যুগপৎ শ্রুতি ও দৃষ্টি গ্রাহ্ হয়ে ওঠে। 

£ (41) "ম্যাজিক লগ্ঠন (09210 1,901) ই বসল প্রচলিত পুরাতন 

প্রক্ষেপণ যন্ত্রগুলির মধ্যে ম্যাজিক লঠন অন্ততম। যখন বিদ্যুতের প্রচলন 

হয়নি তন কাঁববাইড অথবা] কেরোসিন গ্যাসের বাতি এই যস্্রে ব্যবহার 
কর।হত। শ্রেণীকক্ষে ম্যাজিক জঠনের সাহায্যে পর্দায় ছবি প্রতিফলিত 

করে সুন্দর শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি কর! যায়। এই যস্ত্রের অস্থবিধ! হুল, পুস্তকের 
ছাপা চিত্রাদিকে পর্দায় প্রতিফলিত করা যায়না । এর জন্ত পৃথকভাবে 

বর্গাৃতি কাচের স্লাইড (31145) তৈরি করে রাখতে হয়। প্রতিফলিত হলে 

ল্লাইডের ছবিগুলি অনেক বড় দেখায়। কোন পাঠ্যবিষয়ের সম্পূর্ণ অংশ 
সম্পর্কে ধারাবাহিক সাইড তৈরি কর। থাকলে বিষয়টি শিক্ষথীদের সামনে 

প্রতিফলিত করে দবেখানে। যায় ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বিষয়টি বুঝানো 

যায়। বহু শিক্ষার্থী একজে এগুলি দেখবার ও বুঝবাঁব স্থযোগ পায়। 

ফিলম্ ভ্্রপস (ছ100-50005) £ ম্যাজিক লঠন-এর আধুনিকতম 
-স্করণ হল ফিলম্ দ্রিপস। এর জন্তে কাচের লাইভ প্রয়োজন হয় না। ফটো 

ফিলম্-এর সাহাষ্যে ছবি দেখালো! যায়। স্গাইভ তৈরি করান চেয়ে ফটে। 
তোল। সহজ এবং কোঁন একটি বিষয়ের ধারাবাহিক ফটে! ভোলা যায়। 
ন্তরটির হাতল ঘুরিয়ে একত্রে বহু ফটে। প্রতিফলিত করে দেখানো যাঁর । এই 
ছবিগুলির স্থবিধা হল, যতক্ষণ ইচ্ছা খুশীমত শিক্ষার্থীদের সামনে এগুলিকে 

শতমান, রাখা যার । ফলে শিক্ষার্থীরা ঘটনা-পরম্পরায় চিত্রগুলি অনেকক্ষণ 

মনোযোগ লহকারে দেখতে পায় ও বিষয়টিকে বার বার দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে 

শিক্ষক প্রদত্ত ব্যাখ্যা শুনে অগ্ধাবন করতে পারে। এরূপ উন্ডিয়গ্রাহ 

হায়গ্রাহী শিক্ষণীয় বিষয় বছকাল শিক্ষার্থার! স্মরণ করে রাখতেও সমর্থ হয়। 
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(111) চলচ্চিত্র (1০000 1০03:6) & এপিভায়াস্কোপ, ম্যাজিক ল$ন 

ও ফিলম্ হ্রিপম ঘর! পুন্তকাদির চিত্র ও সাইড পর্দায় প্রতিফলিত করে 
শ্রেণীকক্ষে সরাসরি দেখানে। যায়। এরপ সামগ্রী বা চিআাদি সাধারণতঃ 
ধণ্ড-বিধণ্ড ও সম্পর্কহীন হয়। উপরস্ধ এগুলি স্থিরচিত্র (56111010051) 

তাই এগুলি শিক্ষার্থীর যনে খুব বেশী উৎসাহের হৃষ্টি করতে পারে ন! 

স্বিরচিত্রাদির পরিবর্তে ষর্দি চলমান ধারাবাহিক চিত্রের ঘার! শিক্ষণীয় বিষয় 

শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে ধর! যাদব, তাহলে শিক্ষা আরও জীবন্ত, আবেদনশীল 
ও স্থায়ী হতে পারে । 

নির্বাক চলচ্চিত্র বাঁ মোশান পিকচার হল এরূপ একটি উপযুক্ত য্তর। 
সরকার প্রচার কার্ধের জন্য প্রামাণিক চিত্রাদি 090০0160015 11095) 

দেখান! হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, শিল্লোৎপাদন, কৃষি, সঞ্চয়, 
বণ্টন, ব্যাঙ্ক ব্যবসা, ভোট গ্রহণ, সংসদ পরিচাঁলনা, “শী ও বিদেশী গ্রতিনিধি- 

স্থানীয় ব্যক্তিদের কার্যকলাপ, স্থাস্থ্য সংরক্ষণ, জশ্ম নযস্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ের 

প্রামাণিক চিত্রার্দি প্রদশিত হয়। এগুলি সরকারী প্রচার ছাড়াও আহ্ুষ্ঠানিক 
শিক্ষার অনুকূল শিক্ষণীয় বিষয়ও বটে। শিক্ষণীয় বিষস্ন সম্পর্কে পৃথক 

ধারাবাহিক |ফলম্ ফটে। নিয়ে মোশান পিচারের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা 
করলে বিষয়টি যে শিক্ষার্ধার নিকট হদয়গ্রাহা হবে এ বিষয়ে সন্দেহের 
বিন্দুমাত্র অবকাশ মেই। 

(৩) শবিণ-দর্শনতিত্তিক শিক্ষোপকরণ (48010-৬75021 4১105) ৪. 
(ক) সবাক চলচ্চিত্র (5০0 10090017 010051:6) £ যুগপৎ শ্রবণ ও 

দর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সম্ভাব্য উপকরণ হিনেবে সবাক 

চলচিচন্ত্র বা পিনেম। সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । আমাদের দেশে প্রধানতঃ সিনেষ 

আমোদ-প্রমোদের উপকরণ যোগায়। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সহায়ক বিষয় 

হিসেবে এর বিশেষ-উন্নতি হুয়নি, তবে প্রচলিত ছবির মধ্যে কোনটিই ষে 
শিক্ষামূলক নয়, তা বল। চলে ন1। শ্রীত্রীরামকুষ। বিবেকানন্দ, রামমোহন, 

পথের পাঁচালী, লবকুশ, হুভাবচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, 

ছদিরাঘ, বাঘ। যতীন, চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার দখল প্রভৃতি ছবি শুধু বিষ্ালয়ের 
শিক্ষার্থী নয়, সমাজের যে কোন শুরের নাগরিকের *শিক্ষাক্ন ক্ষেত্রে উপযোগী 
চিন্ত।* তবুক্ত“একথা সত্য ঘে, বিদ্তাঙয়ে পাঠক্রমের প্রত্যক্ষ লহায়ক সবাক 



১৬৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ , 

চলচ্চিত্রের ব্যবহার আমাদের দেশে বিরল। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে 

সরকারী প্রচেষ্টায় পাঠক্রম অনুসারে বহু চিত্র তৈরি ও প্রদদশিত হয়। চিত্র 

ও বিষরবস্তর যোগস্থত্র সেখানে বিদ্যমান । শিক্ষ। পুনর্গঠনে এপ শিক্ষাবিষয়ক 
চিত্রের বহুল প্রচার সর্বজনকাম্য। আজকাল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সন্কারগুলির 

অনেকেই শিক্ষাবিষয়ক চিত্র নির্মাণে সচেষ্ট ও অনেকখানি অগ্রসর । সিনেমার 

যূল বিষয় আরম্তের পূর্বে অনেকগুলি তথ্যচিত্র (90007351725 চি1103) 

দেখাবার রীতি এদেশে প্রচলিত। এর মধ্যে শিক্ষামূলক বিষয়ও সংযোজিত 
হয়। এই তথ্যচিত্র নির্বাক চলচ্চিত্রের অংশ, তবে এতো বষয়বস্ত ব্যাখ্যা ও 

বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থা থাকে । তবে কোন্ ছবিতে কোন্ শ্রেণী সংবাদ 
পরিবেশিত হবে তা পূর্ব থেকে জানা যায় না। তাই একে বিষয়-শিক্ষার 
পরিপূরক অথবা শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ হিসেবে শিক্ষক ব্যবহার করতে 

পারেন না। আমাদের দেশে যেদিন আহুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্ত পৃথক সবাক 

চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা কব। হবে সেদিন বিষয়টি শিক্ষাসহায়ক শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক 

উপকরণ“ছিসেবে মর্ধাদ] লাভ করবে। 

(খ) টেপিভিশন (76165151072) £ সর্বাধুনিক আবিষ্কৃত শ্রবণ-বীক্ষণ 

উপকরণ হিসেবে টেলিভিশন শিক্ষাক্ষেত্রের অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র! রেডিওতে 

আমর] শুধু বক্তার কথ) শুনি কিন্ত টেলি 5শনে কথার সঙ্গে বক্তার চেহার] ও 
কথা বলার সুস্পষ্ট ভঙ্গিম। দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। শ্রবণের সঙ্গে দর্শনেন্দ্িয়ের 

যোগাযোগ অপূর্ব শিক্ষাস্গায়ক-_-এতে সন্দেহ নেই । 
দুঃখের বিষয়, এটি এত ব্যয়বহুল ষে বিদ্যালয়ে টেলিভিশন স্বাপন আমাদের 

কাছে আঙ্ুও ন্বপ্রাতীত বিষয়। প্রগতিশীল দেশগুলিতে এই ষঙ্ত্রের বন 

প্রচলনে শিক্ষার্দান কর্ম যথেষ্ট ত্বরাদ্বিত ও সহজসাধ্য হয়েছে। আমাদের 

দেশেও শিক্ষণ-প্রসঙ্গে এরূপ যন্ত্রের প্রচলন সর্বজনকাম্য | 

দৃষ্টি সংক্রান্ত এবং শ্রবণ-দর্শনভিন্তিক শিক্ষোপকরণ জম্পর্কে 
কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথ। (90106 61681 8502905 06 ৮158] 219৫ 

4£১01010-515719] 410)  জ্ঞানেন্দ্িয়ের মাধ্যমে শিক্ষালাভ সর্বাপেক্ষা! শভি- 

শালী ও কার্যকর শিক্ষা। কতকগুলি শিক্ষোপকরণ আছে যেগুলি শুধু দেয় 
মারফত শিক্ষালাভের সুযোগ স্যট্টি করে। যেমন-_ব্রাকবোর্ড, প্ররুতবঞ্ক 

মানচিত্র ও গ্লোব, ছবি ও মডেল, অন্ুচিন্র ও চার্ট, বিভিন্ন ' গ্রজেক্টরের মাধ্যমে 
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স্থির অথবা নির্বাক চলমান চিত্র প্রভৃতি শুধু দৃষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষোপকরণের 
শ্রেণীভুক্ত সামগ্রী। আবাব কতকগুলি উপকরণ আছে যেগুলির সাহায্যে 
যুগপৎ কানে শুনে ও চোখে দেখে শিক্ষালাত কর! যায়। যেমন-_চলচ্চন্র 
(50050 [00101018 01007:2) ব। দিমেনা, টেলিভিশন প্রভৃতি এই শ্রেণীর 

শিক্ষোপকরণ। কারণ এসব উপকরণে যে ব্যক্তির কার্কলাপ আমর! চোখে 

দেখতে পাই, সেই একই ব্যক্তিব কথাও আমর] কানে শুনতে পাই। তাই 
শেষোক্ত উপকরণগুলিকে শ্রবণ-দশনভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (40010-51588] 

4105) বলা হয়। এ 

তবে দৃষ্টি সংক্রান্ত উপকরণগ্ুদলিকে (15881 4145) শ্রবণভিত্তিক করেও 

পরিবেশন করা যায়। দৃষ্াস্ত শ্বর্ূপ উল্লেখ করা যায় ষে, ব্লাকবোর্ডে লিখিত 
বা অঙ্কিত বিষয় শিক্ষককে ব্যাখ্যা করতে হয়। প্রজেক্টরের সাহাযো প্রতিফলিত 

চিত্র সম্পর্কে শিক্ষক ব্যাখ্য। করেন এবং শিক্ষার্থীর চিত্রটি দেখে ও শিক্ষকের 
কথ! কানে শোনে । সেইরূপ গ্লোব, ম্যাপ, চার্ট, ডায়গ্রাম, গ্রাফ ইত্যাদি 
সামগ্রীও শিক্ষার্থীর চোখে দেখে ও এগুলি সম্পর্কে শিক্ষক প্রদত্ত ব্যাখা 

একই সঙ্গে শ্রবণ কবে। তাহলে বল! যায়, দৃষ্টি সংক্রান্ত উপকবণগুলি প্রদর্শন 
ও পরিবেশনের সময় দৃষ্টি ও শ্রবণভিত্তিক উপকরণ (0010-51528] 4,145) 

হিসেবে ব্যবহাত হয় । 

অনণভিত্তিক (2,40160:5 4103) উপকরণগুলির ক্ষেত্রে শুধু শ্রবণ ইন্জিয়ের 

সাহাষ্য ছাড়! দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সাহাষা গ্রহণ কর। যায় না। রেডিও, গ্রামোফোন, 

টেপ-রেকর্ডার-এর দ্বাব1] পরিবেশিত বিষয়ের বক্তাকে চোখে দেখ। যায় না__ 

এক্ষেত্রে শুধু শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াশীল থাকে। তাহলে দর্শন-শ্রবণভিত্তিক 
উপকবণ (£১৫010-519081 4১103) হিসেবে সিনেমা, টেলিভিশনের সঙ্গে 

দৃষ্টি-সংক্রান্ত উপকরণগুলির কথাও উল্লেখ কর! বাঞ্ছনীয়। 

(8) পঠনযোগ্য শিক্ষোপকরণ (828011006 100866101815) 2 

(ক) পাঠ্যপুস্তক (6৮ 8০০৮) ৪ পুথিগত বিষ্তার বিরুদ্ধে নান! যুক্তির 
অবতারণ। করেছেন রুশো থেকে শুরু করে পেষ্টানৎসী, ফ্লোয়েবেল, জন ডিউই, 
মহাত্মা গান্ধী ও আরও অনেকে । এসব যুক্তির অনুকূলে অনেকেই পাঠ্য- 
পুস্তককে সম্পূর্ণ বর্জন করলে চলে কিনা, তা.পরীক্ষা করেছেন। কিন্ধু তার 
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ফল আশাপ্রদ হয়নি । বর্তমান শতাব্দীর প্রথমাংশে আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্রে 

কয়েকজন চিন্তাশীল “শিক্ষা” বিভাগীয় ছাত্র (90506065 ০£ চ'00০90109) 

পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই দিদ্ধাস্তে উপনীত হন যে, আধুনিক বিজ্ঞারন- 
সম্মত পর্ধায়ক্রমিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অপরিহার্য 
হাঁতিয়ার। বস্ততঃ, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থায় সার্থক পাঠদান ও শিক্ষালাভের 
জন্যে বহু প্রকার পদ্ধতি ও রীতিনীতির প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহায়ক 

সামগ্রী ব্যবহার কর! হয়। এর ফলে পাঠ্যপুস্তকে লিখিত বিষয় ম্পর্কে 
জ্ঞানার্জন কর! সহজসাধ্য হয় মাত্র, কিন্ত এসব পাঠ/)পুস্তকের পরিবর্ত-ব্ষয়রূপে 
গণ্য হতে পারে না। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক. বর্জনের চিন্তা বাতুলতা মাত্র। 

বিশ্বের অন্যান্য শিক্ষাগ্রসর দেশের ন্তায় ভারতের শিক্ষাবিদরা তাই পাঠ- 
পুস্তককে শিক্ষাকর্ষের অপরিহার্য সহায়ক বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন 
শিক্ষাকমিশনের মতামতগুলি প্রণিধানযোগন্ ১ 

' (৫) কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ধৎ (0.8.8.৮:)-_এর পাঠ্যপুস্তক সংক্রাস্ত 
পরামশদ্দান সভার 'বিবরণীতে উল্লেখ কর। হয়েছে যে, “ডেনমার্কের রাজকুমার" 

ছাড় হ্ামলেটকে েমন চিস্ত। কর! যায় না, তেমনি পাঠাপুস্তকবিহীন আধুনিক 
শিক্ষাব্টবস্থাকেও চিস্তা করা দুরূহ 1৮3 

(1) মাধ্যমিক শিক্ষা] কমিশনের মতে কতকগুলি অন্থমোদিত পাঠ্য- 

পুত্তকের ওপর আমাদের শিক্ষাকর্ম সম্পূর্ণ নির্ভর করবে, এ নিয়মের কড়াকড়ি 

যত শীঘ্র সম্ভব পরিবওনের দ্রাবী রাখে। প্রতিটি বিষয়ের জন্ত মাত্র একখানি 

পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট (0550116) করা উচিত নয়। ভাষ। শিক্ষার ক্ষেত্রে 

শ্রেণীর মান অনুযায়ী প্রতি শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করাই যুক্তিযুক্ত । 
কিন্তু অন্তান্য বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক কমিটি যেন একাধিক উপযুক্ত 
পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করেন। বিগ্যা্রয় খুশীমত তাদের ভিতর থেকে 
প্রয়োজন অনুসারে পুত্তক বাছাই করে পাঠ)তালিকাতৃক্ত করবে 18 

(77) পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগ ঠিক একই 
মতামত পোষণ করে। সেখানে পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষাহায়ক সামগ্রী ছিসেবে 
0. 8 5900652) 505৩5.050159] 5530675, ভাট 6৮80০] 25 88 0$68001 0০ 

10982176 25 07915161 10010 0156 15106 01 10600582055 4৯5 3, 

2. 06599: 0৫6 055 3৪০০0150915 72011080100 09200015580 1952-53 ₹ 

08890-৬1, ] 
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গণ্য কর! হয়। শিক্ষকগণ 'সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তকের ওপর অধিক নির্ভরশীল । 

তবে প্রাথমিক অপেক্ষা মাধ্যমিক বিছ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক অধিকতর মর্যাদায় 

সমাদূত। 
(৮) ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) উন্নততর পছ্ছতি প্রয়োগ এবং 

শিক্ষাদানের কার্ধকরী হাতিয়ার ছিসেবে পাঠ্যপুষ্তকের উপযোগিতা! ব্বীকার 

করেছেন। কমিশনের মতে সার্থক পাঠ্যপুস্তক শিক্ষালাভেব ও শিক্ষাদানের 

অপরিহার্য সহায়ক।£ 

পাঠ্যপুস্তক অপরিহাধধধ কেন? ডে) 753 99015 15 150157015- 

50101) £ আধুনিক শিক্ষাধারায় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত শিক্ষাকর্ম সথচারুরূপে 
সম্পন্ন কর। যায় না-_এট। সর্ববাদীসম্মত অভিমত । স্থৃতরাং পাঠ্যতালিকাতৃক্ত 

বিষয়ের জন্ত উপযোগী পাঠ্যপুস্তক আবশ্তক। পাঠ্যপুস্তকের অপরিহার্ধত। 

প্রসঙ্গে নিয়লিখিত যু'ক্তগুলি অবশ্য বিবেচ্য ঃ 

() শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনায় শ্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে 
নতুন নতুন বিষয় পাঠ/রূপে নির্ধারিত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের পরিধি গভীর, 
ব্যাপক ও সমাজ-কল্যাণমুখী করার প্রচেষ্ট। চলছে। ফলে নির্ধারিত 
(9:55071560) বিষয়ের ওপর গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান সম্পন্ন সুদক্ষ শিক্ষকের 

যথেষ্ট অভাব আছে। তাই বিষয়বস্ত্ ওপর পাগ্ডিত্য অর্জনের সুবিধার জন্তে 
শিক্ষককে নির্ধারিত পঠ্যিপুস্তকের ওপর খুব বেশী নির্ভর করতে হয়। 

01) আমাদের দেশে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান-পদ্ধতি হিসেবে বক্তৃতা পদ্ধতি 

অধিক প্রচলিত ও সমাদৃত। কিন্তু এই পদ্ধতির বু ক্রটি-বিচ্যুতি বিস্তমান। 
শিক্ষকের বক্তৃতা শোনার পর শিক্ষার্থীর বিষয়টি অবিকল মনে রাখবে-_এটা 

কল্পন। কর। যাঁয় না। পাঠ্যপুস্তক থেকে শ্রেণীকক্ষের বিষয়টি সম্পর্কে শ্বগৃহে 
বিশেষভাবে পড়াশ্ডতনা করতে হয়। স্ৃতরাং বক্তৃতার বিষয়বস্তর পরিপূরক 

হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 

017) আমাদের দেশের বিদ্যালয় গুলির পাঠাগারে পাঠোপযেোগী গ্রন্থাদির 

অভাব সর্বজনবিদিত। ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীরা পাঠ।গারে 

নু ৮ ল 
1]. 1২9০7: 0£ 076 1১085801015 0015120155$012 (185466) ;09£2 229. 
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পড়াগুন। করবার উপযোগী মূলগ্রন্থ (9০406 90০01) ও পত্র-পত্জ্িক পায় না। 

এই অভাব আংশিকভাবে পুরণ করতে পারে একমাত্র পাঠ্যপুস্তক । 
(1৮) শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠক্রমের বিষয়বস্ত পাঠ্যপুস্তকে 

লিখিত হয়। পুস্তক প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, বিষয়বস্ত জান! 
আগ্রহ ও সামর্থ্ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেই ইহ। কর] হয়। পাঠ্যপুস্তকে 

থেকে অজানা, সহজ থেকে জটিল ও যুক্তিসিহ্ধ বিষয়াদি ধারান্ুত্রমে লিখিত 

থাকে । ফলে, পাঠ্যপুস্তকের ওপর ভিত্তি করে পাঠচর্চায় অগ্রসর হলে 

শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ উভয়দিকে যথেষ্ট সামগস্য রক্ষিত হুয়। অধিকন্ত 

প্রতি অধ্যায়ের শেষে অথবা পুস্তকের শেষে থাকে অনুশীলনী, নান! গ্রকল্পের 

নমুনা ইত্যাদি । বিষয়বস্তর ব্যাখ্য। ও দৃষ্টান্তের জন্য পুম্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে 

মানচিত্র, অনুচিত্র, তালিকা, ছক, ছবি ইত্যাদি দেওয়া থাকে। ফলে 
পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় অগ্রসর, অনসগ্রর ও সাধারণ-_সকল প্রকার শিক্ষার্থী 

উপকৃত হয়। 

(০) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষামুখী। বাধষিক শেষ পরীক্ষায় 
কৃতকার্ধতার জন্ত শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে 

হয়। নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষের মধ্যে অন্থমোদিত পাঠযস্থগী শেষ করার অনুকূলে 

পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা অনন্বীকার্য। নিদিষ্ট পাঠ্যপুম্তক শ্রেণী-শিক্ষার মান 
বজায় রাখার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। ও দায়িত্ব বহন করে। 

(%) এছাড়া শ্রেণীশিক্ষার যেসব ত্রুটির কলে শিক্ষাকর্নে পাঠ্য- 
পুস্তকের ভূমিক। অধিক গুরুত্বপুর্ণ হয়ে দড়িস্পেছে সেগুলি হল £ 

প্রথমতঃ, এক একট] শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্যের ফলে দলগত, 

যৌথ ব৷ ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশদান ও তত্বাবধান করা অন্ভব হয়ে 
€ঠে ন।। এ 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক সর্বদা অন্ুমোদ্দিত পাঠযক্থচী শেষ করে শিক্ষার্থীদের 

সার! বসরেব প্রগতির যৃল্যায়ন ও বাধিক পরীক্ষার জন্থ গ্রস্তত করিয়ে দিতে 
উদ্ধিগ্ন থাকেন। 

তুতীয়তঠ, শ্রেণীতে শিক্ষার্থাদের সামর্থ্য, আচার-আচরণ, আগ্রহ ও 
প্রবণতা ইত্যাদিতে এত বেশী বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় যে, পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত 

শ্রেণীতে একট! সর্বজনগ্রাহ্থ পন্থায় পাঠ-পরিচালন! নিতান্ত অসস্ভব হয়ে ওঠে। 
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চতুর্থতঃ, অধিকাংশ বিষ্ভালয়ে প্রাচুর্য ত দুরের কথ। নানতম প্রয়োজন 
মেটাবার মত শিক্ষাসহায়ক উপকরণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে 

শ্রেণী শিক্ষা ত্রুটিপুর্টু হয়ে পড়ে । তাই এঁতিহবাহী সহায়ক উপকরণ 
(]0801510208] 2105) হিসেবে পাঠ্যপুত্তকের ব্যবহার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাক 

নিতাস্ত অপরিহার্য । 

(খ) সহায়ক ও সমপর্যায়ের। পুস্তক-পুস্তিক। (566:67205 7০০1০) 8 
মূল পাঠ্যপুন্তকের পরিপূরক বিষয় হিসেবে স্মপর্যায়ের পুস্তক-পুন্তিক! পাঠের 

ব্যবস্থ! করা যুক্তিযুক্ত । একই বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন পুস্তক রচিত হয় এবং 

ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বিষয়বন্ত আলোচিত হয় । যেমন, ইতিহাস পুস্তক রচনায় 
বহু লেখক বহুভাবে বিষয়বস্ত আলোচন। করতে পারেন। সম্বাট অশোকের 
বিষয় ষে শুধু একখান। পুস্তকে আলোচিত হবে__এমন কোন কথ। নেই । তাই 

ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ইতিহাসের গ্রস্থ থেকে এ বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন 

কর। সম্ভব। তেমনি আবার এঁতিহামিক বিষয় অবলম্বনে নান! প্রকার পুস্তক 
রচিত হতে পারে। এসব পুস্তকও শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হতে 
পারে। তাই এন্সপ সহায়কপুস্তক পাঠের জন্ত শিক্ষার্ধাদের উৎসাহিত করা 
উচিত। সমাজ বিদ্যার সঙ্গে সম্পকিত ইতিহাস, ভূগোল, অর্থশান্ত্র ও 

পৌরনীতি, যুক্তিবিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি নানা বিষয় বিদ্যালয় শিক্ষাথীদের 
পাঠ্যরূপে অনুমোদিত। এসব বিষয় পরস্পরের সঙ্গে বিশেষভাবে অন্বিত। 
তাই শিক্ষাদান প্রসঙ্গে অন্ুবন্ধ নীতি অবলম্বন কত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে 
সাহাষ্য করা যায়। 

সহায়ক পুস্তকাদিকে কাজে লাগানর উপায় (5০%/ €০ 8071156 

1265167)05 9015) ৪ প্রথমতঃ, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিক লেখকের 

পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষিত করতে পারেন। বিভিন্ন লেখকের একই বিষয় 

(981০0) পৃথক পৃথক উদ্দাহরণ ও চিন্রা্দি সহ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত 

হয়। বিভিন্ন লেখকের লেখ। পুস্তক পাঠে উৎসাহিত করলে শিক্ষার্থীরা 
নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক পাঠের সংকীর্ণত। থেকে মুক্তি পাবে। এর ফলে শিক্ষা্থার 
বিষয়গত জ্ঞান হবে স্থপ্প্ট ও তাদের পুস্তক পাঠের প্রবণত। বৃদ্ধি পাবে। 

দ্বিতীয়তঃ, পুরাতন পুস্তক অপেক্ষা আধুনিক সংস্করণের পুম্তক-পুস্তিকায় 
আলোচিত সংজ্ঞা, বিবরণ, বিষয়বস্তর সংস্থাপন, পূর্বাপর সঙ্গতি, ব্যাখ্যা ও 
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ঘৃষ্টাস্ত অনেক বেশী উন্নত ও গবেষণা প্রশ্থত। তাই নতুন -সুস্করণের 
পুত্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে শিক্ষার্থীদেব ত! পাঠের উপযুক্ত ব্যবস্থা 
কর! যুক্তিযুক্ত । 

ভূতীয়তঃ, সংগৃহীত পুস্তক-পুন্ভিক1 থেকে বিষয়বস্ত নির্বাচন করে শিক্ষক 
শ্রেণী চক্ষে যেমন পঠন-পাঠনেব ব্যবস্থা করতে পারেন, তেমনি এসব পুস্তক 
পাঠের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের নির্দেশ ৫4518770600 দিতে পারেন। 
একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা পাঠের নির্দেশ দিয়ে শিক্ষার্থীর সহায়ক পাঠনা 
(০০911816181 15891758) এবং পরিপূরক পাঠনাকে (9030715006019621 

£91778) উৎসাছিত করা যায়। 

৩1 পন্থিতিেবশ ও কম তকন্দ্রিক ঢ০কীশল ভিসি 

৪100 ৪.০615165-01)6"60 061023)"2 

কর্ম ও অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এ-শিক্ষা ইন্দ্রিয়, দেহ ও 
মনের নিজন্ব ধার1। বিগ্ভালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ পুঁথিপর্বন্ব শিক্ষার 
কুফল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মনস্তত্ববিদ্ শিক্ষাবিদ! পুঁথির সঙ্গে 
কর্ম ও অভিজ্ঞতার যোগসাধন করেছেন। এর জন্তই প্রবতিত হয়েছে 
কর্মশিক্ষা (জ্গ01] ০৫0০৪601)), শারীর শিক্ষা (01)55105] 20008101010) ও 

'সমাজজসেব] (92181 567৮106)। কিছুকাল পূর্বে এগুলিই ছিল সহপ ঠক্রমিক 

কার্ধাবলী (0০-০017008181 ৪00516155) এবং তারও, পৃে অতিরিক্ত 
পাঠ্যমূচা (হহ08-000100]5 8০0151053) নামে পরিচিত ছিল। 

এই পাঠ্যক্থচী প্রবর্তনে নীরম গতানুগতিক পুথিপর্বন্ব যাস্ত্রিক শিক্ষার কুষণল 
আজ অপসারিত। নতুন কর্মস্থচীতে'শিক্ষা্থ সধারিত হয়েছে প্রবল প্রাণবেগ। 
এই প্রাণবেগকে ছন্দোষয় ও মুখর করে তুলবার দায়িত্ব শিক্ষকের । কর্মই 
হবে শিক্ষাসহায়ক কর্মকেন্দ্রিক কৌশল (2০০৮105০০10 0654055)। 

শিক্ষামূলক ভ্রমণ (50809010081 65০01:3103) ও পাঠ্যবিষয়ের 'সঙ্গে 

সম্পার্কিত কর্মক্ষেত্র প্রদক্ষিণ (1617 129) ইত্যাদি এরূপ বর্মভিক্তিক 
কৌশলের অন্তত কত । ' 

কর্মের সঙ্গে 'জড়িত আছে পরিবেশ । উপযুক্ত ক যেমন শিক্ষণর্থীকে 
কর্মে উৎসাছিত কয়ে, তেমনি কর্ম-পরিচাঁলনা উপযুক্ত পরিবেশ -চছেটি করে। 
"তাই পরিবেশভিত্তিক ৫কৌশল অধলবনের “ছারা শিক্ষাদান কর্ম. হু ও গ্রাণরস্ত 



শিক্ষণ কৌশ্ল, ১৭৫ 

হুয়ে ওঠে! বিভিন্ন বিষয়-কক্ষ (9315০6 ০072), রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ 
(75500102010 4১00005015616), শিক্ষ। প্রদর্শনী (6.080০90107231 8যা1১1592) 

ও সমাজ ক্দের বিদ্বালয় পরিদর্শন, গ্রন্থাগার (1.1558:5) ও পাঠাগার 

(7২5৪৭:8-:০072), অংগ্রাশালা (105.36502), বিভিন্ন বিষয়-ক্লাব (যেমন, 

বিজ্ঞান ক্লাব, ইতিহাস ক্লাব, সমাজবিষ্কা ক্লাব প্রভৃতি ) ইত্যার্দি উপযুক্ত শিক্ষা- 
পরিবেশ রচনা করতে পারে। 

এক্ষণে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কর্কেজ্দিক ও পরিবেশজনিত 
কৌশল আলোচন কর! ষাচ্ছে 2 

(ক) শিক্ষামূ্গক জম (ছ:306০5010158] ঢ০৪:5102) 2 আধুনিক 

শিক্ষণ-প্রসঙ্গে দেশভ্রমণ শিক্ষালাভের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গৃহীত । ভ্রমণ 

ও পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থাব1 বান্তব ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন 

করতে পারে । তবে সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ হয়ত সম্ভব নাও 
হুতে পারে, কিন্তু তাদের শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য নিয়ে সীমিত দূরত্বে ভ্রমণের ব্যবস্থা 

শিক্ষামূলক ভ্রমণ. করা ষায়। যেত্রমণ নিছক সৌন্দর্য উপভোগের বিষয়' না 
কাকে বলে ' হয়ে শিক্ষার্থীব পাঠ্যবিষয় সম্পকিত জ্ঞানের পরিপূরক ও 
বাস্তব অভিজ্ঞত1 অর্জনের সহায়ক হতে পারে তাকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ হিসেবে 
অভিহিত কর] যায়। শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্ধগূর্ণ অর্থ হল বহিবিভাগীয় 
শিক্ষা (90000: 12830) এ শিক্ষ। বিদ্যালয় কক্ষেক্ল পুথিগত শিক্ষার 

পরিপূরক | শিক্ষামূলক ভ্রমণ ব্যতীত বিভ্যালয়ের আমুঠানিক শিক্ষা] সম্পূর্ণ হয় 
না। আঞ্চলিক কারখানা, হাট-বাজার, বেকারী, রেডিও স্টেশন, বিমান বন্দর, 
ব্যাঙ্ক, বম! অফিস, মন্দির-মপজিদ, গীর্জা, কোর্ট কাঁছারী, এতিহা'সিক প্রসিদ্ধ, 
স্থান প্রভৃতি হুল বাস্তব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীর এ সকল স্থান ভ্রমণ করে 

তাদের কাজকর্ম-সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবে । তবেই প্রতিঠিত হবে 

শিক্ষামূলক ভ্রমণের. পুঁথিগত বিদ্যা এবং বাস্তবতার সম্পর্ক । বাস্তব বিষয়ের 
ভ্যৎপর্য মাধামে যদি সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করাই জ্ঞানার্জনের 

সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হয়, তাহলে বিদ্যালয়ের সীমিত পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীকে নিয়ে 

যেতে হবে সমাজের বাস্তব কর্মস্থলে, যেখানে তার। বাস্তব পরিবেশে গ্রতাক্ষ 

জন অর্জনের সুযোগ পাবে । শিক্ষার্থী স্বচক্ষে দবখবে দূর আকাশ থেকে বিমান 
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কিভাবে তৃ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে, আবার তু পৃষ্ঠ থেকে দূরে ,আকাশে কিভাবে' 
উড়ে যায়; বিশাল চুল্ীগুলি কিভাবে কঠিন লোহার রূপাস্তর ঘটায়, অবহেলিত 
বালুকা কাচ হয়ে কিভাবে ঘরে ঘরে মানুষের সেব। করে ১ সুমধুর সঙ্গীত-নাটক, 
বক্তৃতা কিভাবে বেডিও স্টেশনে পরিবেশিত হয় ইত্যার্দি। তবেই পু'খিগত 
জ্ঞান হবে স্ুম্পষ্ট, বাস্তব, জীবস্ত ও গতিশীল (50812010)। 

শিক্ষামূলক ভ্রমণ বহুমুখী হতে পাবে। প্রথমতঃ, সপ্তাহ শেষে শনিবার 
বা রবিবার আঞ্চলিক কারখানা, হাট-বাঁজার, পৌষ্টঅফিন, ব্যাঙ্ক, ভেয়ারী 
ফার্ম, টেলিফোন এক্সচেগ্ ইত্যাদি পরিদর্শনের জন্ত কার্যরুম নির্ধারণ করা 
টা ষায়। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশকালে দূর 
নির্বাচন অঞ্চলে ভ্রমণের জন্ত ব্যবস্থা কর! চলে । তৃতীষতঃ, বাৎসরিক 

পরীক্ষান্তে ষখন শিক্ষার্থীর! যথেষ্ট অবকাশ পায় তখন শিক্ষামূলক ভ্রমণের 
ব্যবস্থা কর] যায়। 'তবে সুদূর ভ্রমণের জন্য বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাঁশের সময় 
অথব! বাধিক পরীক্ষা শেষে গৃহীত কর্মস্ছচীর উপযোগিতা ঘমধিক। 

শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্ত সরকারা-তরফ থেকে কিছু কিছু অর্থ ব্যয় করার 
রীতি গৃহীত্ব হয়েছে | এ-উদ্দেশ্তে রেলওয়ে কনসেশন শিক্ষামূলক ভ্রমণের যথে্ট 
স্থযোগ এনে দিয়েছে । তবুও দেখ! যায়, বিষ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওদাসীন্ত ও 

টি শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অন্থবিধা বশতঃ শিক্ষার্থীর! সেই 

পরিকল্পনা প্রযোজন স্থুযোগ লাভ করতে পারে না। আবার বি্যালয় কর্তৃপক্ষ 

শিক্ষকদের সহযোগিতায় অগ্রণী হয়ে যদি ম্ুপপিকল্লিতভাবে ভ্রমণেব ব্যবস্থা 

ন1 করেন, সে ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর] শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপযোগিতা লাভ করতে 

পারে না। কারণ, পরিকল্পনাবিহ্ীন ভ্রমণ থেকে ফিরে শিক্ষার্থারা কোন 

প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে না। তার! ফিরে আশে শুধু শারীরিক ও মানসিক 

ক্লান্তি নিয়ে। স্থৃতরাং শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্ত উপযুক্ত পরিকল্পন। গ্রহণ 

কর! অপরিহার্য । ও 

শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিকল্পনা (70 0০ 0150 60 চ:০015101) £ 

উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্ত প্রথমতঃ, শিক্ষককে সর্বপ্রথম শিক্ষামূলক 
ভ্রমণের উদ্দেশ্ত নির্ধারণ করতে হয়। শিক্ষার্থীদের কোন প্রকার বা কোন 
বিষয় শিক্ষালাভের উদ্দেস্ট্ে তিনি ভ্রমণ ব৷ অঞ্চল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন 

ত1 জান৷ না থাকলে ভ্রমণ সার্থক হতে পারে ন1। 



শিক্ষণ-কৌশল ১৭৭ 

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্ত পূর্ণ করার জন্ত সর্বপ্রথমে অনুকূল স্থান 
নির্বাচন করা উচিত। এরপর প্রয়োজনবোধে নির্ধারিত স্থান, অঞ্চল বা 

প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের পূর্ব অন্থমতি লওয়। যেতে পারে। 

তৃতীয়তঃ, ভ্রমণে ঘাত্র। করার পূর্বেই শিক্ষককে সেই নির্দিষ্ট স্থান পর্যটন 
করে বিশ্রামাগার, খাগ্ঠ-পানীয়ের ব্যবস্থা ও আহ্ষঙ্জিক স্থবিধা-অস্্বিধ! সম্পর্কে 

জ্ঞাত হওয়। প্রয়োজন । 

চতুর্থতঃ, নির্বাচিত স্থানের কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ার পর সেখানকার 

কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে ভ্রমণের তারিখ, সময়, ছাত্র সংখ্যা, পরিচালক সংখ্যা 

ও ক্ষেত্রগত কারধশুচী নির্ধারণ কর। প্রয়োজন । 

পঞ্চমতঃ যাত্রার পূর্বে খাছ, পানীয় ও বসবাসের জন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী 

নিয়ে সুনির্দিষ্ট সময়ে যাত্র। করাই যুক্তিযুক্ত । শিক্ষকের নির্দেশ মত নগদ টাকা 
পয়স। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাখাও কর্তব্য । 

যণ্ঠতঃ, যাত্রার পূর্বে শিক্ষার্থীকে উপযুক্তরূপে তৈরি করে নেওয়া উচিত। 
ভ্রমণের জন্ত প্রথম প্রয়োজন আগ্রহ ও প্রেরণ! স্ট্টি। ভ্রমণ ও পরিদর্শনের 

সময় কি কি নির্দেশ পালন করতে হবে সে সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণ। ও 

দায়িত্ববোধ জাগ্রত কর। প্রয়োজন। যে স্থান ব1 প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা 

হবে নে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীর। পায় তার জন্ত শিক্ষককে 
শ্রেণীকক্ষে বিশিশ্ন শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর সাহায্যে, তাদের ধারণাকে সুস্পষ্ট 

| করে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যাতে নোট-বুক, আ্যালবাধ, ক্যামের! 
প্রভৃতি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌছায় সেরূপ নির্দেশ থাকাও 
প্রয়োজন। 

সপ্তমতঃ, প্রত্যাবর্তনের পর শিক্ষকের নির্দেশমত শিক্ষার্থীর প্রথমে 

সংগৃহীত মডেল, নিদর্শন, প্রয়োজনীয় অস্চিত্র ইত্যাদি বিদ্যালয়ের দংগ্রহশালায় 
জম! দেবে। এর পর তারা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিবরণী (720:0) 

লিখবে এবং শ্রেণীকক্ষে সকলের সম্সুথে সেগুলি পাঠ করবে। রিপোর্টগুলি 
শিক্ষার্থীদের করের মৃল্যারনের কাজেও ব্যবহৃত হতে পাঁরে। ভ্রমণের সময় 
শিক্ষার্থীরা অনেকেই অনেক অন্যায় ও ক্রুটিবহুল কর্ষে লিপ্ত হতে পারে ) শিক্ষক 

(অদের এসব ক্রটি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অ্থলম্বন করবেন 
পদ্ধতি-_12 ৫) * 



১৭৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পঙ্ধতি ও পরিবেশ 

এভাবে পরিকল্পিত উপায়ে যদি শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও ত্র স্থান পরিদর্শনের 
ব্যবস্থা কর। যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের অধীত বিদ্যা সত্যই সজীব ও ফলগ্রস্থ 
হয়ে উঠতে পারে । শিক্ষামূলক ভ্রমণ সার্থক রূপায়ণের জন্ত শিক্ষকের দক্ষতা, 

বিদ্যাবুদ্ধি, পরিচালন ক্ষমতা! ও নিপুণত। এক্ষেত্রে অপরিহার্য । 

শিক্ষামূলক জমণের উপযোগিতা (0611165 ০£ 50555610189] 

ঢ:০8151009) 8 শিক্ষামূলক ভ্রমণের মৌলিক উপযোগিতাগুলি হল : 
প্রথমতঃ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ পু'থিগত বিষয়-শিক্ষার পরিপূরক ব সম্পূরক । 

শ্রেণীকক্ষের অধীত বিষয় যখন শিক্ষার্থী ত্বচক্ষে দেখতে ও দ্বকর্ণে শুনতে পায়, 
তখন বিষয়বস্ত সম্পকিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বুনিয়াদ হুদৃঢ় প্রসারিত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা (6:8-008100 
10709115086) দান করে । ফলে বিষয়টি তার মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়। অথচ শুধু 

কানে শোন। বক্তৃত। ব৷ পু'থিগত বিদ্য। ভূলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। 

তৃতীয়তঃ, শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বান্তবতাবোধ বিকশিত 
হয়, ফলে সে বাস্তব সমস্তাগুলিকে অনুধাবন করতে শেখে । 

চতুর্থতঃ, এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে তার ভৌগোলিক পটভূমি বা 
ঘটন। স্থলের স্থতি চিহ্না্দি শ্বচক্ষে পরিদর্শন করলে ইতিহাসের বিমূর্ত বিষয় 
মূর্ত, বাস্তব ও জীবস্ত হয়ে ওঠে। 

পঞ্চমভঃ, এবপ ভ্রমণে শ্রেণীকক্ষের একঘেয়েমির হাত থেকে শিক্ষার্থীরা 
মুক্তি পায়। শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্ত পরিকল্পনা রচনা, পরিচালন। ও তার 

উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে শেখে। 

ষষ্ঠতঃ, ভ্রমণাস্তে শিক্ষকের সাহচর্ষে রচিত ভ্রমণবৃত্তাস্ত পরবর্তাঁ শিক্ষার্থীদের 
মনে প্রেরণ সঞ্চার করতে পারে। অধিকন্ত ভ্রমণের সময় শিক্ষার্থীর! প্রচুর 
দর্শনীয় এবং শিক্ষনীয় নিদর্শন সংগ্রহ করে সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের দারা 

বিষ্ালয়ের সম্পদ বুদ্ধি করতে পারে। এভাবে শিক্ষার্থার! চিন্তার ভাববন্ধ 
সংগ্রহ করে স্ব-স্ব অভিজ্ঞত ও জ্ঞানের পুঠি বিধান করতে সমর্থ হয়। 

জগ্তমতঃ, পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর 
মধ্যে যে হগ্যতা, সক্রিয় সহযোগিতা, সমবেদনার মনোভাব স্য্টি হয়, তাও 

শিক্ষার্থীর জীবনের অমৃজ্য সম্পদ--তাতে কোন সন্দেহ নেই। 



শিক্ষধ-কৌশল ১৭৯ 

(খ) রজনঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ (71500100164 00003017506) ই 

নাটক অভিনয়, আবৃত্তি, দৃষ্াভিলয়, নির্বাক অভিনয় ও রূপস্থ্টি, অন্করণ ও 
অভিনয়, ছায়[ভিনয়, নকল রূপহৃষ্টি প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত 

পরিবেশের অন্তর্গত। বিভিন্ন ধরনের অভিনন্ত প্রক্রিয়ার জন্ত আমাদের দেশে 

উপঘুক্ত পুস্তকার্দির যথেষ্ট অভাব আছে । এই অভাব পূরণের দায়িত্ব নিতে 
হবে শিক্ষককে । চিন্তাশীল, দক্ষ স্ু-শিক্ষক পাঠ্যস্থচীর বিশেষ বিশেষ অংশ 

'নিয়ে শিক্ষার্থীদের দ্বার অভিনয় করাতে পারেন ও অঙ্গকৃল শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে 
তুলতে পারেন। অতীত ও অজ্ঞাত বিমূর্ত বিষয়কে মঞ্চ পরিবেশে উপস্থাপিত 

করলে শিক্ষার্থাদের নিকট বিধয়বন্ত হয়ে ওঠবে জীবন্ত, মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী | 
অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সন্কোচ ও শৈথিল্য ভূলে নিজেদেরকে 
প্রকাশ করতে সমর্থ হবে। 

তবে বিদ্যালয়ে পুনঃ পুনঃ রঙ্গম্চ সংক্রান্ত পরিবেশ স্থষ্টি কর] উচিত নয়। 

শ্রেণী-পাঠের একঘেয়েমি দূর করার জন্যে গ্রচলিত কর্মসুচী পরিপ্রেক্ষিতে মাঝে 
মাঝে অভিনয়ের আয়োজন করাই বাঞ্চনীয় । বিষয়-কক্ষ (8019120% :0০02) 
রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ সৃষ্টির উপযুক্ত স্থান। প্রতিফলিত চিত্রের জন্ত নির্দিষ্ট 

. পর্দার সম্মুখ ভাগে মঞ্চ তৈরির স্থান নির্ধারিত হলে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সঙ 
হবে আশ। করা ষায়। 

(গ) শিক্ষা-প্রদর্শনী (5.0008610189] 0101001) 2 বিদ্যালয়ে শিক্ষা- 

পরিবেশ সৃষ্টির অন্তত্তম কৌশল (79০৮16) হল শিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন 
করা। বিগ্যালয়ের সংগ্রহশালার স্থায়ী প্রদর্শনী ছাড়া ব্ৎসরান্তে একবার 

বিভিন্ন বিষয়ক শিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 

শিক্ষাধার1 যে সামগ্রিক ও অখণ্ড তার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে এই প্রদর্শনীতে । 
এট] ষেন বৈচিত্র্যময় বিদ্যালয়-জীবনের একক প্রকাশ । সার! বছর শিক্ষার্থার। 

ঘেসব প্রকল্প (9:০1) ও সমহ্যার সমাধান করল বা শিক্ষামূলক কর্ম 
সম্পাদন করল তাঁর সর্বাত্বক প্রকাশ হবে এই শিক্ষা-প্রার্শনীতে। এই 

প্রদর্শনীতে শিক্ষকের সাহচর্ষে শিক্ষার্ধাদের শ্বহন্তে তৈরি মডেল, চার্ট, অন্থচিন্ত, 
তাদের সংগৃহীত শিক্ষাপহায়ক সামগ্রী, লিখিত বিবরণী, পত্র-পন্বিক। প্রভৃতি 
বিদ্ঞালয়ের অভিভাবক ও নিকটবতা অঞ্চলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মনে 
শিক্ষা সম্পর্কে উংন্থক্য ও প্রেরণা জাগাতে সমর্থ হবে। প্রার্শনটি হবে 
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শিক্ষার্থণদের প্রতিভা, দক্ষতা, কৌশল, কর্মক্ষমতা, সংগঠনী শর্তির বাস্তবায়িত 
রূপ। অনগ্রসর, কষল্পমেধা, দুর্বল প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থী এতে অংশ 

গ্রহণ করবে। একপ প্রদর্শনীর বার! তত্বাবধান, সাজসজ্জা], দর্শকদের আদর- 

আপ্যায়ন গ্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও নাগরিক জীবনের 
অত্যাবশ্তকীয় গুণাবলী অর্জন করবে। স্থতরাং শিক্ষা-প্রদর্শনী হল-_ 
শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার অন্ততম কৌশল । 

এসব কর্মকেন্দ্রিক ও পরিবেশজনিত কৌশলগুলি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের 

ক্লাব, বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ (5561506 90705), 
গ্রন্থাগার (77:85), পাঠাশার (0550178-:0070), সংগ্রহশাল। 
(05581) প্রভৃতি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে ।* 

মৌখিক কৌশল (051 ৫০৮1০25) ও বস্তবাচক উপকরণার্দির ন্যায় কর্মস্থচক 

এবং পরিবেশজনিত কৌশলগুলিও শিক্ষাসহায়ক--এবিষয়ে সন্দেহের 

অবকাশ নেই। 

(৫) শিক্ষা-প্রযুক্তিবিজ্ঞ।নের নতুন অবদান (০. 00180158010] 

০৫ 10008100081 105010501098%) 2 প্রগতিশীল শক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের 

উদ্দেশ্তে গুয়োজনীয় নানা আঙ্গিক আবিষ্কার ও প্রচলন করার চেষ্টা চলছে। 
শিক্ষা-প্রযুক্তিবিজ্ঞান দিনে দিনে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে। এ-সম্পর্কে 

বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত আছে। ফলে 

শিক্ষা-সহায়ক নান! প্রকার নতুন কৌশল আঁবন্কৃত হচ্ছে। প্রোগ্রামভিত্তিক 
শিক্ষণ-কৌশল এপ একটি নতুন আবিষ্কার । প্রচলিত শক্ষপ-উপকরণ থেকে 
এটির নতুনত্ব লক্ষ্যণীয় বিষয়। 

প্রোগ্রামভিত্তিক শিক্ষণআনিক (6৮1০6 £0 00815701090 

[05000010107 1,62715106) 5 প্রোগ্রামভিত্তিক আঙ্গিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়। 

হিসেবে সর্বাধুনিক আবিষ্কার । ভারতের ক্ষেত্রে আলোচ্য আঙ্গিকের ব্যবহার 

আজও গবেষণ। স্তরে রয়ে গেছে। নেশাগ্তাল ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন 

(500159] 10500065 0£ [00086105) ১৯৬৬ লালে “প্রোগ্রামভিত্তিক 

আঙ্গিক বিষয়ে পৃথক একটি সংস্থা (50851) 45500180101 60: 1:০- 

£12107060 [,2810)1108) প্রতিষ্ঠ করেন । এই সংস্থার শাখা-প্রশাখা ভারতের, 

* বিশেষ বর্ণনা দ্বিতীয় থে দেওয়া হল। 
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'অন্তান্ত রাজ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে । এই নতুন আঙ্গিকটি সম্পর্কে দিল্লী, 
নুবনেশ্বর গু অন্তান্য শিক্ষাবিষয়ক আঞ্চলিক কলেজগুলিতে (:6810781 

(5০11586 ০৫৮8০০০৪০০০) গবেষণ। চলছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রোগ্রামতিত্তিক 
মালিকের ব্যবহার একটি নতুন পদ্ধতির অবতারণা করেছে। 

প্রোগ্রাম-শিক্ষণ (00218101020 [050006010) সম্পর্কে মৌলিক 

ধারণাটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম উদ্ভূত হয়। পরে এই ধারণ! ছড়িয়ে পড়ে 
ইংল্যা্, সোভিয়েট রাঁশিয়?, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে। প্রথমে 

'প্রোগ্রাম-শিক্ষণ' (01088000069 10500006102) হিসেবে কথাটি ব্যবহৃত 

হলেও পরে একই বিষয় “প্রোগ্রাম-শিখন? (0:09£:8107060 1690)1708) 

হিসেবে ইংল্যাপ্ডে প্রচলিত হয়। কারণ, পদ্ধতিটি মূলতঃ শিক্ষার্থভিত্তিক 
€1০7807106010161660 5536610) | এখানে হ্বয়ংশিক্ষণ ৫40৫০- 

/05000001091) প্রক্রিয়ার বিষয়বন্ত পরিবেশিত হয়। 

' ফুগের প্রয়োজনে যখন শিক্ষার জন্প্রপারণ গণদ্াবীতে পরিণত হুল তখন 

শিক্ষা-প্রযু্তি বিজ্ঞানের ও (0:14546101051 75০15010985) উন্নতি হল। নতুন 

প্রযুক্কিবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে শিক্ষা সম্প্রদারণের নতুন নতুন কৌশল 
উদ্ভাবিত হল! আমাদের আলোচ্য প্রোগ্রামভিত্তিক পদ্ধতি সেই প্রচেষ্টার 

ধলশ্রুতি মাত্র। নতুন প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উদ্ভাবক হিসেবে আমর। প্রথমে 

হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের (751:৮26 [015:5615105) মনস্তত্ব বিষয়ের অধ্যাপক 

ও গবেষক ভক্টর বি. এফ, স্কিনার-এর (107. 2. 7. 51876) নাম স্মরণ 
করতে পারি। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত তার উপন্তান 77/2176% 7'/0-তে 

তিনি নতুন চিন্তাধারার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের [79581 
[.00596101591 [০৮16৬-তে প্রকাশিত হয় তার “1076 9০12০৪ ০£ 

16581001016 25] 00০ 46 0 665৪০17108৮ নামক প্রবন্ধ । ভর স্কিনারের 

গবেষণার ফল হল নুদূরগ্রসারী। 

প্রোগ্রাম পদ্ধতির চিন্তাধারা! শিখণের (1591018) মৌলিক নীতির সঙ্গে 

সম্পকিত। শিখণের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিশেষ কার্যকর। প্রথমটি হল, 
শিক্ষার্থীর স্বয়ং সক্রিয় অংশ গ্রহণ। দ্বিতীয়টি হল, শিক্ষার বিষয়টি সঠিক 
হল কি ন! ত1 অবগভ হওয়া । এর খারা প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। তৃতীয়টি 

চি 
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হুল প্রেষণা (02001৮2001)।  প্রেষণা শিক্ষাকে স্থায়ী কয়ে ও শিক্ষার্থীকে 

শিক্ষালাভে নিয়োজিত (2788869) রাখে । আত্তরিকত। নিয়ে শিক্ষার্থী সহজে 
শিখতে পারে। এই তিনটি শুত্রের সমবায়ে উদ্ভূত হয়েছে স্বয়ং-শিক্ষণ 
(66177050006192) এবং স্বয়ং অভীক্ষার বিষয়বস্ক (5216-050108 

17766211815) | 

প্রোগ্রাম সাধারণতঃ পুস্তকের আকারে অথবা মেসিনের আকারে হতে 

পারে। পুস্তকে শিখনের জন্ত বক্তব্য (50966106120), প্রশ্ন (006501000) এবং 

তার সঠিক উত্তর (০06০0 [250256) দেওয়া! থাকে । শিক্ষার্থী-প্রদত্ত 

উত্তরটি ঠিক হল কি না ত। এই সঠিক উত্তর দেখে যাঁচাই (০601) কর! হয়। 
প্রোগ্রামের নাজসরঞ্জামগুভ্তিকে ছোট বাক্সে ভিতর সংরক্ষণ করলে এটি একটি 

সরল মেসিনের আকার ধারণ করে। তখন এটিকে শিক্ষা-মেসিন (768 0131708 

2720131076) বল হয়। আধুনিক গবেষণার ফলে এই সরল মেসিনটিকে অনেক 
জটিল অথচ শিখন সহায়ক কর হয়েছে। এই মেসিনের মধ্যে প্রোগ্রাম পুস্তক 

(9:0£1091007020 (60, টেপরেকর্ডার, নানা ধরনের ফিল্ম হত্যার 

সাজিয়ে ইলেকট্রনিক (ঢ16০6.০:71০) যন্ত্রের সাহায্যে বোতাম টিপে চালন। 

করা হয়। 

প্রোগ্রামের জন্ত নির্বাচিত বিষয়বস্থকে যুক্তির ভিত্তিতে (108108115) 

সংগঠন করা হুয়। সংগঠনের একটি ধাপের (5:০7) সঙ্গে পরবতী ধাপের 

অর্থপূর্ণ ও ধারাগত সম্পর্ক থাকে। প্রতিটি ধাপকে শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের 

ভাষায় ফ্রেম (18176) বল হয় । 

প্রতিটি ফ্রেমের মধ্যে কিছু তথ্য দেওয়। থাকে । তথ্য থেকে েণব প্রশ্ন 

ব! সমস্য উদ্ভূত হয় সেগুলি শিক্ষার্থীর সমাধান করে। সমাধানূকে বলা হয় 
শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়। (:55007756)। শিক্ষার্থাব প্রতিক্রিয়। শুদ্ধ হলকি না 

তা যাঁচাই (০:০৮) করার জন্য প্রোগ্রামের শেষদিকে বিশুদ্ধ প্রতিক্রিয়। 

(০0116001650 01756) দে ওয়। থাকে । শিক্ষার্থীর উত্তর বা প্রতিক্রিয়া শুছ 

হলে সে নতুন ও পরবর্তী ফ্রেম অন্থশীলন করে। 

প্রোগ্রামের ফ্রেম তৈরি কর! খুবই বুদ্ধ ও চিন্তাগ্রস্ছতকর্ম। প্রোগ্রাম 

সংগঠনের পূর্বে শিক্ষার লক্ষ্য ঠিক করে নিতে হয়। লক্ষ্য নির্ধারণেরমৌলিক- 



শিক্ষণ-কৌশল ১৮৩ 

উপায় হুল শিক্ষার্থী কি জানতে চায় অথব! শিক্ষার্থী কতটুকু জানতে সমর্থ 
সে সম্পর্কে হুস্পষ্ট ধারণ। লাভ কর | নির্ধারিত লক্ষ্যকে ভিত্তি করে শিক্ষণীয় 

বিষয়বস্তকে যুক্তিপৃণণ উপায়ে ধাপ (522) বা ফ্রেমের (ঘ্৪0৫) অন্ততূক্তি 
করতে হয়। (ফ্রেমের ভাষা হবে শিক্ষার্থীর সচেষ্টায় জানবার বা বুঝবার 
অন্থকুল। 

প্রতিটি ফ্রেমের মূল শক্তি হল উদ্দীপন ও প্রতিক্রিয়া (901001139 2170 

[5500086)| প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থী একট। বিষয় সঠিকভাবে 
শিখবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিষয় জানবার জন্য সে স্বাভাবিকভাবে অস্থপ্রাণিত 
হবে। প্রেষণাই (02001581102) তার শিক্ষাকে গতিশীল করবে। 

প্রোগ্রামভিত্তিক পদ্ধতির স্ববিধাগুলি (40581105865) হল : প্রোগ্রাম 

পদ্ধতি একান্তভাবে কর্মভিত্তিক প্রক্রিয়!। এখানে শিক্ষার্থী প্রত]ক্ষভাবে স্বক্বং 

কর্ম সম্পাদন করে ও শিক্ষালাভ করে। 

একটি ফ্রেমের তথ্য ও প্রশ্ধ জানার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে গ্রতিক্রিয়া 

জাগে, সে প্রশ্নের সমাধান কবে। উত্তরটি ঠিক হুল কিনা তাও সে 

সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারে। তাই তার মনে শিথবার আগ্রহ বেড়ে যায়। 

পরীক্ষকরা এবপ হ্বয়ং-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর আচরণমূলক পরিবর্তনও 
যূল্যায়ন করতে পারেন। 

অনেক সময় শিক্ষক কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয় শিক্ষার্থী! শিখতে পারে ন1। 
উপস্থাপন প্রক্রিয়ার ক্রটিই হল এর মূল কারণ। প্রোগ্রাম নীতিতে বিষয়বস্ত 
উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে না। তাই তারা ধীরে ধীরে বিষয়বস্তুর পরিমাণ 

ও দুর্বহতা অনুসারে শিক্ষালাভ করতে পারে। তবে প্রোগ্রাম পদ্ধতির 

লগীমাবন্ধত। (11101261028) নিতান্ত কম নয়। কারণ £ 

প্রথমতঃ প্রোগ্রাম তৈরি কর, শিক্ষাব উদ্দোশ্ত অনুসারে বিয়বন্তর 
স্তরবিভাগ (8807) ও সংগঠন (0:£9171520020) কর অতি ছুরূহ কর্ম। 

বিশেষজ্ঞ ভিন্ন প্রোগ্রাম ও ফ্রেম তৈরি কর! অন্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে স্ব নয়। 

ঘিতীয়তঃ, প্রশ্ন তৈরির সময় যেমন অন্কূল ভাষা প্রয়োজন তেমনি 

প্রশ্নের মমাধানের জন্ত ভাষ। প্রয়োজন | আলোচ্য প্রক্রিয়ায় শিক্ষাথদের 

মধ্যে ভাষাগত ত্রটি লক্ষ্য করা যায়। 



১৮৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পঙ্ধতি ও পরিবেশ 

তৃতীয়তঃ, প্রোগ্রাম প্রক্রিয়] ব্যয়নাপেক্ষ। প্রোগ্রাম তৈরি করা, তার 
মুত্র এবং বহু স'খ্যক অনুলিপি তৈরি কর] ব্যয়বহুল কর্ম। তাছাড়া প্রতিটি 
শিক্ষার্থীব জন্ত আধুনিক জটিল ইলেকট্রনিক মেসিন ব্যবহারের ব্যবস্থা কর! 
€কোনক্রমে এদেশের বিদ্যালয়ের পক্ষে স্ব নয় । 

শিক্ষোপকরণ ও প্রোগ্রামএর প্রন্েদ ১ আমর] সাধারণ শিক্ষণ- 

প্রক্রিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি সংক্রান্ত, শ্রবণ সংক্রান্ত, দৃষ্টি-শ্রবণ সংক্রান্ত নানাবিধ 
উপকরণ ব্যবহার করি। উপকরণগুলি বিষয়বস্তর উপস্থাপনাকে স্থম্পষ্ট ও 

ইন্দিয়গ্রাহ করে তোলে। উপকরণ কখনও শুধু মৌখিক পদ্ধতির সহায়ক হয় 
কখনও ব1] এগুলি কর্মভিত্তিক পাঠদানে স্থযোগ স্যট্টি করে। শিক্ষোপকরণ 

পরিপূর্ণ শিক্ষাকর্ষকে রূপায়িত কবে না। পক্ষান্তরে প্রোগ্রাম ছারা 

(১) বিষয়বস্তর উপস্থাপন, (২) শিক্ষার্থাব্র অনুশীলন, €২) ফলশ্রুতি বিচার ছার] 

শিক্ষ।-চক্রটির (ছ05610920-০55০16) পবিপূর্ণ আবর্তন সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই 
প্রোগ্রাম পদ্ধতি হল শ্বয়ং-শিক্ষণেব প্রয়োজনে স্বয়ং সম্পূর্ণ যান্ত্রিক প্রক্রিয়]। 

ফলে এটি প্রচলিত শিক্ষোপকরণ (0:010.৬67061055] 15) থেকে সম্পূর্ণ 

পৃথক এবং এটি শিক্ষণ প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নতুন অবদান । প্রো গ্রামভিত্তিক 

শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বিদ্যালয়েব প্রচলন করতে হলে সবকাবী সাহায্যে আমাদের 

জাতীয় শিক্ষণ ও গবেষণা সংসদকে (০67) এগিয়ে আসতে হবে। 

তাঁদেরই প্রচেষ্টায় শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিষ্থালয়ে এ শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে 

প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় পাঠ্যতৃক্ত করতে হুবে। শিক্ষক যদি এ বিষয়ে 
শিক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং ন্গ্যালযে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে 
1 হলে প্রোগ্রামভিত্তিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত কর সম্ভব হবে। 

»া শা শাল 



সপ্তম অনা 

পরীক্ষা ৪ অভীঙ্গা 
[05:91107109180208 ৪1. 106819] 

[ অধ্যায় পরিচয় 2 বিগ্ালয়ে বা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের পাঠদান এবং 

শিক্ষার্থীর পাঠানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকম সমাপ্ত হয না। শিক্ষার্থীরা কি শিখলো, কতটুকু 

শিখলে, শিক্ষালাভের দ্বারা তার্দের আচার-আচরণে কোন পবিবর্তন হল কি না ইত্যাদি বিষয় 

পবীক্ষা করার প্রয়োজন হয। তাই পৰীক্ষা! ও অভীগ্ষ। শিক্ষণ-প্রক্রিযার অস্তভূ্ত বিষয় । এই 

অধ্যায়ে পরীক্ষা ও অভীক্ষাব নান! দিক পর্যালোচনা করা হল। 

আবার পরীক্ষা ও অভীক্ষা সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট । তাই শিক্ষা প্রয়োজন হুল পবাক্ষা। নয়, 

মুল্যাযঘন। মুল্যাযন সার্থক মূল্যায়নে উপায়, সবাত্স+ লিপি, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি (9:98555) 

ও উন্নীতকরণ (::07006:07) এবং শিক্ষকেব শিক্ষণ-যৌগ্যত।ব পবিমাপ প্রভৃতি পরীক্ষা ও 

সুলাযনেব সঙ্গে জডিত বিষযগুলিও এই অধ্যায়ে আলোচন। করা হল। ] 

৯? পাক্সীক্ষান্্ ইতিবৃত্ত (71560750117 য8006718610109) 2 

স্বরূপ ও প্রকৃতি যেমনই হোক, পরীক্ষা-ব্যবস্থ! স্থদূর অতীতেও প্রচলিত 
ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহামানবের। তাদের সমগোত্রীয়দের যোগ্যত! 

পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করত। এক্ষেত্রে তাদের শিকার সন্ধানযোগ্য তাই 
ছিল বড় কথা। আবার ঘন্বযুদ্ধে অস্ত্র পরিচালনার মাধমে মধ্যযুগীয় যোদ্ধাদের 
ফোগ্যত1। বিচার কর! হত। এক্ষেত্রেও শাগীরিক শক্তি ও অন্ত্রবিদ্যার 

নিপুণতাই ছিল যোগ্যতার মাপকাঠি । রামায়ণ-মহা ভারতের যুগে অস্ত্র পরীক্ষার 

প্রচলন ছিল। অজ্জনের লক্ষ্ভেদ, দ্রোণাচার্ধের তত্বাবধানে কুক ও পাওবদের 

অস্ত্র পরীক্ষা, পবিভ্রত1 বিচারে সীতার অগ্রি-পরীক্ষা প্রভৃতি সে-যুগের যোগ্যত! 
ও গুণাগুণ নিরূপণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

প্রাচীন সাহিত্য থেকে আবার মৌখিক (0:91) পরীক্ষা গ্রহণের প্রথ। 

সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। এপ প্রথার প্রথম দৃষ্টাস্ত পাই ওক 
টেষ্টামেণ্টে | 01169916 জর্ডান নদী অতিক্রমে ইচ্ছুক তার শক্র 
891:91101655-দ্ের নিধনের জন্ত মৌখিক পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। 
পরীক্ষার শর্ত ছিসেবে শক্রদেরকে 91090156 শব্দটি উচ্চারণ করতে বলা 



ডি 
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হয়েছিল। যাঁদের উচ্চারণ বিশুদ্ধ ন। হয়ে 91901607-এর ন্তায় ভুল উচ্চারণ 
হল, তার! শক্ররূপে গণ্য হল। কারণ, শরক্রপক্ষ উপজাতির! শবটির বিশ্তুদ্ধ 
উচ্চারণ করতে পারত না। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় প্রায় বিয়াজিশ 

হাজার চ:010181001055-কে হত্যা কর। হয়। 

লিখিত (07//7666%) পরীক্ষা পদ্ধতি অতি আধুনিক বলে মনে হয়। 
কিন্তু সুত্র সন্ধানে জান] যায়, প্রাচীনকালেও কোন কোন দেশে এই ব্যবস্থ! 
প্রচলিত ছিল। কুয়ো (০, 77/6% 7%০) তীর 0055656 95562100০0৫ 

চ012110 [59101719010 বইতে লিখিত পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করেছেন । 

প্রায় দু-হাজার বছর পূর্বেও চীনের মহামতি শান (57) তার কর্মচারীদের 

যোগ্যতা পরিমাপের ছন্ত লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। আর এটাই ছিল 

চীনাদের জাতীয় রীতি । 

ইউরোপ ভূখণ্ডের দেশগুলিতেও এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতির ওপর গুরুত্্ 
দেওয়া হত। এই পরাক্ষার সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে সম্মা*স্চক পদবা 

(02866 , 0: ০210190866) প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাবে 

আমেরিকার বোষ্টন বন্দরে এবং পরে ক্রমশঃ অন্তাগ্ত বিশ্ববিগ্ালয়ে লিখিত 

পরীক্ষ। গ্রহণের গ্রথ। প্রচলিত হয়। এ সম্পর্কে হোরেন মান (7207206 

12%)-এর তৃমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন মৌখিক পরীক্ষার 

বিরোধী এবং লিখিত পরীক্ষার পক্ষপাতী । 

১৯০৩ শ্রীষ্টাবে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষণ 
গ্রহণের দৃষ্টান্ত পায়] যায়। ইংবেজ শিক্ষক রেভাঃ জর্জ ফিমার রুতকার্যতা 

পরিমাপক বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেন। আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা 
(091০০06 উ০০ 6550) গ্রহণের উপায় উদ্ভাবন করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম ধন্ত 

হুলেন উইলিয়াম ম্যাক কল (177511201, 7100211) | 

প্রাচীন ভারতে গ্রচলিত পিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বস্ত ও 

নির্ভরযোগ্য সুত্রের নিতাস্ত অভাব থাকার জন্ত সঠিক বিবরণ প্রধান কর। যায় 

না। প্রাচীন ভারতের উল্লেখযোগ্য নালন্দা বিশ্ববিদ্তালয়ে মৌখিক পরীক্ষ। 

গৃহীত হুত। মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় লিখিত পরণক্ষ! গ্রহণের 

কোন দৃষ্টান্ত পাওয়। যায় না। আধুনিক কালে গৃহীত লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি 
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ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাংশে ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে এদেশে প্রয়োগ করা হয়। 

প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণের রীতি ও পদ্ধতি আজ বহুলাংশে পরিবতিত 
ও পরিমাজিত হয়েছে । তবুও এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ত্রটিহীন নয়। মনস্তাত্বিক ও 
বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারার বিবর্তনে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল 
পরিবর্তন ও ক্রমোন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। 

২: পন্বীক্ষা ও অভ্ভীক্ষান্ন উচ্দ্দেশ্য (5919369 ০£ 

চ%:817711758610109 ৪110 116869) $ 

(১) পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের অজিত চ্ঠান ও দক্ষতার পরিমাপক। 
শিক্ষার্থী একট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়ে কতটুকু জ্ঞান ও 

দক্ষতা অর্জন করল তা পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ কর! হয়। এক একট! 

শিক্ষাবর্ষ শেষে যেমন এরূপ পরীক্ষা গ্রহণ কর! হয়, তেমনি তার পূর্বেও 

প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষ। নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। 

(২) পরীক্ষা শিক্ষার্থাকে উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ায় লাহায্য 
করে।' পরীক্ষায় কৃতকারধ হলে শিক্ষার্থীকে এক শ্রেণী থেকে পরবর্তী উচ্চ 

শ্রেণীতে ভতি বা উন্নীত করা হুয়। স্থতরাং পরীক্ষা! হল শিক্ষার্থীর নিদিষ্ট 

শিক্ষাবর্ষের পরিসমাপ্তি পরিমাপক ও উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সহায়ক । 

(৩) পরীক্ষা হল বিষ্ভালয় ও শিক্ষকের কর্মসাফল্যের পরিমাপক। 
পরীক্ষ। দ্বার! শিক্ষার্থার সাফল্য বিচার করা হয়। আবার এই বিচারের দ্বার! 

পরোক্ষভাবে শিক্ষকের কর্ম সাফল্যের পরিমাপও কর! যায়। কারণ শিক্ষকের 

প1$দান প্রক্রিয়ার ওপর শিক্ষার্থীর পরাক্ষার ফলাফল নির্ভর করে। তাই কোন 

বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীবিশেষের শিক্ষার্থার। ষে বিষয়ের (59৮)০০0 পরীক্ষায় 

সফল অর্জন করে সেই বিষয়-শিক্ষক (99৮15০0 '[5801)61) সুনাম অর্জন 
করেন। আবার বিদ্যালয়ে সামগ্রিক পরীক্ষার ( যেমন, বাধিক শেষ পরীক্ষা) 

ওপর বিদ্যালয়ের স্থনাম নির্ভর করে। একসময় পরীক্ষার ফলাফলের ওপর 

ভিত্তি কনে সরকারী অন্গদান (870) দেওয়া হত। আজও সরকারী 

অহুমোদন প্রদানের সময় বিদ্ভালয়ের পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করা হয়। 

(৪) পরীক্ষ! শিক্ষার্থীদের ভ্রুঃটি নির্ণয়ে সাহায্য করে। পরীক্ষার 
ফলাফল লক্ষ্য করে শিক্ষক! যেমন শিক্ষার্থা ক্রুটি দূরীকরণে তৎপর হন. 
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তেমনি মাতাঁপিত। ও অভিভাভকরা হু-ম্ব সন্তানদের উন্নতির জন্ঘ মনোষোগ 

দিতে পারেন। এক কথায় পরবর্ত পরীক্ষায় যাতে শিক্ষার্থী তার ত্রটি দূর 
করতে পারে সেজন্তে শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেই চেষ্ট। করার স্থযোগ পান। 

তাই পরীক্ষ। হল শিক্ষার্থার দুর্বলত। বা ক্রটির শ্বরূপ নির্ণয়ের উপায় (076805 

601 018.1)0515) | 

(৫) পরীক্ষা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কৃতকার্ধতার দ্রিশারী | পরীক্ষার 
ফলাফল দেখে অনেক সময় বিচাব কর! যায় শিক্ষার্থাব প্রবণতা কোন দিকে। 

সেই অনুসারে শিক্ষাললাভে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত কর! যায়। বিদ্যালয়ের 

পরীক্ষার ফলাঞ্ল বিচার করে বল যায় ভিগ্রী শুরে শিক্ষার্থী কিনিয়ে 

পড়াশুনা করবে বা তার যোগান ও প্রবণতার গতি কোন্দিকে- ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে এরূপ ইঙ্গিত দেওয়াকে বলা হয় পূর্বাভাস (5:0800515) | পরীক্ষা 
ব্যবস্থ। এরূপ সাফল্য নিরূপণের সুযোগ স্থটটি কবে। 

(৬) পরীক্ষা! হল শিক্ষার্থার ঈ।প্সত গুণ ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপক। 
পরাক্ষার দ্বারা শুধু যে শিক্ষার্থীর অধীত বিদ্যা পরিমাপ কবা যায় তা নয, 
এর দ্বার1'তার মানসিকতা, ধৈর্য, অধ্যবসাষ, শিয়মান্ুবতিত প্রতৃতি' গুণেব 

বিকাশ হল কিন! তাও জান! ঘায়। প্রচলিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার 

জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থার এসব গ্রণ অর্জন কব] প্রয়োজন। আধুনিক 
বিজ্ঞানভিত্বিক পবীক্ষার দাবা শিক্ষার্থাব প্রেষণ।, প্রবণতা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত 
প্রভৃি পৃথক পৃথক ভাবে পণীম্গ। কবার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে । বিশেষ 

বিশেষ পেশার ক্ষেত্রেও এ ধরনের পবীক্ষ। গ্রহণ করা হয়। 

(৭) পরীক্ষা ন্থপরিচ।লনার সহা!য়ক। পরীক্ষার ফলাফল বিচার 

কবে শিক্ষার্থীর অধীত জ্ঞানের ত্রুটি ও হূর্বলতা যেমন নির্ণয় কর! (৫18£80919) 

যায় তেমনি তার ত্রুটি ও দুর্বলত। দূর করে আরোগ্য সম্ভাবনার (1989518) 

ইঙ্গিত দেওয়1৭ যেতে পারে। সুতরাং পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর আগামী 
দিনের পেশা, বৃত্তি, বা শিক্ষ। কি হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া যায়। তাই 

কেগ্যাল (75220) প্রমুখ শিক্ষাবিদ্ব৷ বলেন, স্থপরিচালনায় সাহায্য করাই 
পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্ট। . 

(৮) পরীক্ষ। শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিগ্যাসে ও শিক্ষার নির্দিষ্ট মান 
রক্ষার সহায়ক। প্রত্যেক দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা থে । আবার বিভিন্ন 
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বিগ্ভালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি শিক্ষার্দানে ব্যাপৃত থাকেন । পরীক্ষ/-ব্যবস্থা আছে 
বলেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষার মানের সমতা রক্ষ। কর। 
সভভব হচ্ছে। আবার পরীক্ষার ফলাফলের ভিতিতে শিক্ষারথখদের শ্রেণী বিন]াস 
করা ও এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করাও সম্ভব হচ্ছে। এছাড়। 

পরীক্ষার ফলাফলের বিচারে একই শ্রেণীকে ক,খ, গ ইত্যাদি বিভাগ কর! 

এবং শিক্ষারীদের প্রয়োজন অন্কসারে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থ। কর! যাঁচ্ছে। 

(৯) পরাক্ষ। প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনে সাহায্য করে। সীমিত 
আসনযুক্ত চাকরির ক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভতির জন্য বহু প্রার্থীর মধ্যে 

নির্বাচনের গ্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এপ নির্বাচন 
কর্মে সাহাষ্য করে। 

(১০) অবশেষে বল। যায়, পরীক্ষা -ব্যবস্থা শিক্ষা" প্রচেষ্টার উদ্দীপক । 
পর্ক্ষায় কৃতকার্ধতার জন্ত শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকর্মে কঠিন পারশ্রমে উৎসাহিত 

হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক, যান্সামিক, ধাধিক- প্রতিটি পরীক্ষায় ভাল ফল 
পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বািক পরীক্ষার পূর্বে এপ 
চেষ্ঠার বাল্য লক্ষ্য কর। যায়। তাই বল৷ হয়, পরীক্ষা! শিক্ষাার্দের পড়াঁশুন। 

করার জন্ত উদ্বোধকের কাজ করে। পরীক্ষ। ব্যবস্থার এই উন্দীপক-ধন্ধিত! 

মোটেই কাম্য নয়, তবুও এ ব্যবস্থা আজও প্রচলিত। কারণ এর জন্য নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে নির্িষ্ট পাঠ্যস্থচীকে সমাপ্ত করতে হবে, এ ধরনের চাপ ব। তাড়ন। 

শিক্ষার্থী অনুভব করে। শিক্ষার্থার বিক্ষিপ্ত মনের ওপর পরীক্ষা ব্যবস্থা এক 

ধরনের সামাজক নিয়ন্ত্রণ (9০০11 0099001+ রূপে কাজ করে। অবশ্ট এটা 

হল কৃত্তিম উদ্্বোধক রূপে কাজ করে (21019061581 11502180156), ্বত.স্ফুর্তভাবে 

পরীক্ষা, শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করে না। 

৩1 সার্থক পব্বীক্ষান্সম লক্ষণ (0726208 ০£ & £০০৫ 

চ.):8100171861019) ? 

সার্থক পরীক্ষার জন্য যে লক্ষণগুলি প্রণিধানযোগ্য তা 'হল £ 

(১) নৈর্ব্যক্তিকত। (0১15০615165) & পরীক্ষা পদ্ধতি একট! মাপকাঠি । 

মাপকাঠি হবে পরিমাপকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা» রুচি-অভিরুচি, বিশ্বাম-অবিশ্বাসের 

উধের্বে। পরিমাপক যন্ত্রটি ব্যক্িনিরপেক্ষ হয়ে সকলের প্রতি সমান বিচার কা, 
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পরিমাপ করবে। সার্থক পরীক্ষ। পদ্ধতিতে ব্যক্তিকতার (5015005165) 
কোন স্থান থাকে না । 

(২) নির্ভরযোগ্যত! (7২০11501115) £ সার্থক পণীক্ষা-পদ্ধতি হবে ব্যক্তি- 

নিরপেক্ষ মাপকাঠি । তাই এর দ্বিতীয় উল্লেখষোগ্য গুণ হল নির্ভরযোগ্যতা। 

যেমন, এক কিলে1 ওজনের মাছ সকল দাঁড়িপাল্লায় এক কিলে। হবে। তান৷ 

হলে ওজন করার যন্ত্রটির নির্ভর যোগ্যতা থাকে না। পরীক্ষার উত্তরপত্রের মান 

য্দি বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে পরীক্ষাঁরূপ পরিমাপক যন্ত্রটি 

নির্ভরযোগ্য নয় বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই উত্তম পরীক্ষা-পদ্ধতির একটি 

বিশেষ গুণ হল তাঁর নির্ভরযোগ্যতা। 
(৩) বথার্থ্যত। (৬৪11৭165) £ সার্থক পরীক্ষাব অন্যতম গুণ হল তার 

ষাথার্থ্যতা বা সঠিকত।। যে বিশেষ বিষয় (শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, দক্ষতা, 
কৌশল, ভাষা ইত্যার্দির যে কোনটি ) পরিমাপের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা 

হয়, শুধু তাই ঘর্দি পরিমাপ করতে পারে তবে সেরূপ পরীক্ষার যথার্থতা 
অঙ্ষুপ্ন থাকে । সার্থক পরীক্ষার প্রশ্ন হবে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদ্দিত। 

প্রশ্নের উত্তর বিচার কবার সময় সেই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখ! হয়। 

বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান বিচারের সময় শিক্ষার্থীর হস্তাক্ষর, যুক্তিধন্সিতা, 
পরিফষার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয় বিচাব করতে গেলে পরীক্ষার যথার্থতা 
অসষপ্ন থাকে না। সার্থক পরীক্ষার বিশেষ লক্ষ হল এই বথার্থ/তা৷ বা সঠিকত|| 

(8) প্রয়োগণীলত। (2,4:010150:811165) 3 সার্থক পরীক্ষার ব্যবস্থাপন! 

হবে সহজ ও প্রয়োগানুকূল। প্রথমতঃ, প্রশ্নপত্রে পরীক্ষক কি চান তা হবে 
নুম্পষ্ট ও হ্থযর্থহীন। পরীক্ষার্থী যেন তা সহভে এন্ুধাবন করতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, উত্তরপত্রে নিরপেক্ষভাবে সাফল্যাঙ্ক প্রদান করার (5০011)6) 

ব্যবস্থ| বা! উপায় থাকবে । তৃতীয়তঃ, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করাও যেন 

সহজসাধ্য হয় । তবেই পরীক্ষা গ্রহণ কর সহজ হবে। 

(৫) পরিমিত (5:০000705) 3 সার্থক পরীক্ষা-ব্যবস্থাপনার অন্যতম 

লক্ষণ'হল পরিমিতিতা | সময় ও অর্থের মিতব্যয়িতাই হল পরিমিততা। 

যে ব্যবস্থায় অপরিমিত সময় ও অপর্যাঞ্ধ অর্থ ব্যগ্স হয় না সেটাই সার্থক 

পরীক্ষা-ব্যবস্থা। | উত্তম পরীক্ষায় সাফল্যাঙ্ক নির্দেশ কর1 সহজ এবং উত্তরপত্রের 

পরীক্ষার জন্ত অযথ! সময় ব্যয় হয় না। 



পরীক্ষ। ও অভীক্ষা ১৯১ 

(৬) বাস্তব] (0:50616811165) 2 পরাক্ষ। হবে বাম্তবতাভিত্বিক। 

বাস্তবজীবনে যা ঘা প্রয়োজন তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে তবেই সেই পরীক্ষা 

হবে বাস্তবধমী;। পরীক্ষায় বাস্তবতা আমে তখনই যখন ব্যবস্থাটি একমাত্র 

লক্ষণ ন। হয়ে উপায় 0068199) ছিসেবে গণ্য হয় । 

€৭) নির্দিষ্ট মান (০70) £ সার্থক পরীক্ষার একট নির্দিষ্ট মান অক্ষুণ্ন 

থাকে । নিদিষ্ট মান বলতে বোঝায় ব্যাথ।| এবং তুলনা করার স্থযোগ। তাই 

বল! হয়, সার্থক পরীক্ষার একট। গুণ হল তুলনীয়তা (00108181115) । 

তুলনা ও সংব্যাখ্যানের যাগ থাকলে সেই পরীক্ষা নিদিষ্ট মানবিশিষ্ট হয় 
এবং সেটাই সার্থক পরীক্ষার লক্ষণ । 

(৮) পর্বায়ক্রম (0508000) ই পরীক্ষা হবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানসম্মত | 

এক এক বয়সের শিক্ষার্থীর এক এক প্রকার সামর্থ্য, দক্ষতা, গ্রহণ-ক্ষমত। 

থাকে । শিক্ষার মানসিকতা ও বয়সের ক্রম অনুসারে পার্থক পরীক্ষার 

প্রশ্নপত্র রচিত ও উত্তর পরীক্ষিত হয়। 

£৪1 পন্বীক্ষা ও অভ্ডীক্ষান্র পার্থক্য (10151170602 

10০6576210 [:5081771789610109 8190] 72365) ৪| 

পরীক্ষা (ঢ:য8101080100) এবং অভীক্ষা (06569) শবদ্বধয় পরস্পরের 
প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাহৃত উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্তও বিদ্যমান । 

কিন্ত শবঘয়ের ভাব ও অর্থগত ব্যঞ্জনার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। 

প্রথমতঃ, পরীক্ষা শবটি ছারা পদ্ধতি সম্পকিত ভাব ধ্বনিত হয়। 

পক্ষান্তরে অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য বিচার করার উপায় (76০11006) 

ব। যন্ত্রের (7০০15) তাৎপর্য ব্যক্ত করে। 

দ্বিতীয়তঃ, আহুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা হল একটা ব্যাপক ও 
দীর্ঘায়িত কর্মধার]। শিক্ষার্থাদের জন্য নির্ধারিত সামগ্রিক পাঠ্যস্থচীর 

মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা-বাবস্থা প্রচলিত। পক্ষান্তরে অভীক্ষ। হল হ্বল্নস্থায়ী 
বিশেষ উদ্দোশ্মুখী ব্যবস্থা । এ হুল এট। পাঠ্যস্থচীর একটা নির্দিষ্ট অংশের 
সঙ্গে জড়িত জ্ঞানের যুল্য-নিরূপণের ব্যবস্থ। | মূলতঃ, অভীক্ষা হল পরীক্ষার 
একটা, অংশ মাত্র। | 
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তৃতীয়তঃ, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর লবশিক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ 
অভিজ্ঞানপত্র (06:000০806) দেওয়া অথব। পরবর্তা উচ্চতর শ্রেণীতে 

উন্নীতকরণের (0:0100001)) জন্য পরীক্ষা! গ্রহণ কর! হয়। আর অভীক্ষা 

ঠিক এই উদ্দেশে গৃহীত হয় ন। শ্রেণীবক্ষে পাঠের অগ্রগতি নির্ধারণের 
জন্য সাময়িক অতাক্ষা গৃহীত হয়। তবে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণের 

ময় অভীক্ষার ফলাফলও বিবেচিত হতে পারে । 

চতুর্থতঃ, স্কুল-কলেজের পূর্বনির্ধারিত সময় তালিকার অস্ততূক্তি কর্ম হল 

পরীক্ষা । যান্মাসক ও বাধিক ৭] চূড়ান্ত পরীক্ষা এরূপ পূর্ব-পাঁরকল্লিত 
এবং সঠিকভাবে ববজ্ঞাপিত কর্মধারার শ্রেণাতুক্ত। আর অভীক্ষার জন্যে 

বিশেষভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের প্রয়োজন হয় না এবং এট। প্রতিষ্ঠানের সময় 

তালিকার বছিভূতি বিষয়ও হতে পারে। 

অবশেষে বল৷ যায়, পরীক্ষ। শব্দটির মধ্যে ব্যাপক্তার ভাব বিদ্যমান 

থাকায় বিদ্ভালয় বা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মান নিরপণের জন্য ব্যবহার 

করা হয়। পক্ষান্তরে কোন একটা 'বশেষ কার্ধধারার (0:0553০) জন্য শিক্ষার্থী 
ও 1নর্দিষ্ট পদে কর্মপ্রা্থী নির্বাচনের সময় অতীক্ষা (7550 শব্দটি ব্যবহার করা 

হয। যেমন, ভতি-অভীক্ষ।, [নর্বাচনী অভীক্ষা। (55160610759) ইত্যাদি । 

স্থতরাং পরীক্ষা ও অভীক্ষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক) রয়েছে । তবে বাংল ভাষায় 

অভীক্ষা/ শব্দ অপেক্ষা পরীক্ষা শব্দের ব্যবহার বেশী। তাই অনেক সময় 
নু" শব্দটির বাংল। প্রতিশব 1হসেবে পরাঁক্ষা” শব্ের ব্যবহার কর! হয়। 

৫1 প্রচলিত পন্বীক্ষা-পদ্ধভি (58201786101) 9596600 [ও 

036) ঠ 

পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষ! ছুগ্রকারের__যথা, 
আভ্যন্তরীণ (01)51021) ও বহিবিভাগীয় (দহ 0001) | প্রতিটি বিচ্ভালয়েই 

আত্যস্তরীণ পরীক্ষা গৃহীত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সাপ্চাহিক, মাসিক, 

ব্রমানিক, যান্মামিক ব। বাৎসরিক পরীক্ষা ব্যবস্থা করে থাকেন এবং এটাই 

পরীক্ষার প্রকার. হল আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-গ্রহণে 
ভেদ অগ্রগতি হচ্ছে কি না, বা শিক্ষকের শিক্ষাদান এগিয়ে 

চলছে কি না, এসব নির্ণয় করার জন্যই বিষ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ বা! শিক্ষকগণ 



পরীক্ষা ও অভিঙ্ষা ১৯৩ 

এরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থ। করেন। বহিবিভাগীয় পরীক্ষা (চ,65008] চ55900172- 

(197) হল বিছ্ভালয়ের বাইরের কোন কর্তৃপক্ষ অর্ধাৎ রাষ্ট্র, বিশ্ববিষ্ঠালষ বা 

শিক্ষাপর্যৎ কর্তৃক রচিত প্রশ্নপত্রের দ্বার! শিক্ষার্থীর যোগ্যত। নির্ণয়ের ব্যবস্থাপন1। 

এই বহিবিভাগীম পরীক্ষাই সাধারণী পরীক্ষা (28110 চ:%:900770000) 
নামে অভিহিত হয়েছে । আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার বিশেষ কোন সামাজিক 

্বীকৃতি নেই। সাধারণী ব। বহিবিভাগীয় পরীক্ষাকেই রাষ্ট্র বা সমাজ স্বীকৃতি 

দিয়ে থাকে । শিক্ষার্থীর যোগ্যতার নিদর্শনস্বৰপ অভিজ্ঞানপত্র (০০:0180866) 

বা উপাধি (0519০) দেওয়। হয়। এগুলিরই সামাজিক মান (509০181 

518159910) রয়েছে । 

পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ পত্রিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষাকে আবার (ক) যোশ্যত।- 
বৃদ্ধির অভীক্ষা। (00211:5175 7550) বা ভরতির পরীনক্ষী। (4,000153100 

7296) এবং (খ) প্রতিযোগিতামূলক (007008061৪) পরীক্ষা-_এই দুই 

শ্রেণীতে ভাগ কর] হয়। (ক) যোগ্যতা-বৃদ্ধির পরীক্ষা বলতে বিদ্যালয় বা 

অন্য কোন শিক্ষাসংস্থা কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা বোঝায় । ইঞ্চিনিয়ারিং কলেজ, 

মেডিকেল কলেজ, আট কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ছাত্র 
নির্বাচন বা ভরতির প্রয়োক্তমে এরূপ পরীক্ষ। গ্রহণ করা হয়। আবার এসব 

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি দেওয়ার ব্যাপারেও এব্সপ পরীক্ষা-গ্রহণের রীতি প্রচলিত 
আছে। (খ) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর বৃত্তিগত 
(৬০০৪6007781) যোগ্যতার পরিমাপ বোঝায় । যার? শিক্ষার্থীকে কোন কাজ, 

বৃত্তি ব পেশাতে নিয়োগ করবেন তারাই তাদের উদ্দেশ্য অনুমারে প্রতিযোগিতা 

মূলক পরীক্ষ। গ্রহণ করেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, পাবলিক সাভিম 

কমিশন ইত্যাদি সংস্থা! এই ধরনের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থ। করে থাকেন। 
ঠ 

সময়ের বিচারে পরীক্ষাকে সাগডাহিক, মাসিক, ভ্রমাসিক, যানামিক, 
বাধিক প্রভৃতি নামে অভিহিত কর! যায়। সাগ্তাছিক ও মাসিক পরীক্ষা প্রকৃত 
পক্ষে অভীক্ষা নামের যোগ্য । কারণ, পাঠ)স্থচীর কোন এক বা একাধিক 
অংশের ওপর প্রশ্ন রচন] করে বিষয় শিক্ষকরাই (981১160616801)61) এরূপ 
অভীক্ষার ব্যবস্থা! করেন। তবে এসব অভীক্ষা মূলতঃ বিষ্চালয়ের চূড়ান্ত 
ঘ্বরীক্ষায উত্তীর্ণ হওয়ার প্রস্ততিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়| 

পদ্ধতি (11)--১৩ 



১৯৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

প্রশ্সের উত্তরদানের বৈশিষ্ট্য বিচারে পরীক্ষাকে আবার মোট তিনটি 
ভাঙ্গে ভাগ করা যায়, যখা-'ক) মৌখিক অতীক্ষ। (09181 তে), 
(খ) লিখিত পরীক্ষ। (ড/11567 88001750100) এবং (গর) ব্যবহারিক 

পরীক্ষা! (2:9061551 ঢ.য9.0515801009) 4 

(ক) মৌখিক অভীক্ষ। (0:81 7650 $ মৌখিক অভীক্ষা বা পরীক্ষ। 
গ্রহণের প্রথা অভি প্রাচীন। কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে লব্ধজ্ঞানের 

স্থম্পষ্ত1 বিচারার্৫ধে ধারাবাহিক প্রশ্নের মাধামে মৌখিক পরীক্ষ। গ্রহণ কর! 

হত্্। প্রাথমিক স্তরের নিম্নশ্রেণীতে আজও এই ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ কর। হয়। 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের ড1%৪-৬০০৪-কে মৌখিক অভীক্ষার পর্ধ।য়তুক্ত কর চলে। 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্ত সকল শিক্ষার্থ সমানভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। 

লক্কোচ ও শৈথিলা অনেক সময় শিক্ষার্থীর ভাবগ্রকাশে বাধ! হ্টি করে । তৰে 

বিষ্তালয়ে মাঝে মাঝে আভ্যন্তরীণ অভীক্ষা প্রসঙ্গে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ কর। 

এবং তার নথিপত্র (২₹৩০০:৭) সংরক্ষণ করা উচিত। বাধিক লিখিত পরীক্ষার 
ফলাফলের পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষার ফলশ্রুতিকে বিচার করে উচ্চতর 

শ্রেণীতে উদ্নীতকরণ (5£0000100) এবং যোগ্যতা নির্ধারণ করা যেতে পারে। 

(খ) লিখিত পরীক্ষ। (৬/116020 177%87011586100) 3 প্রশ্বপত্র রচনা ও 

উত্তরদানের রীতি ও বৈশিষ্ট্য বিচারে লিখিত পরীক্ষাকে ছুটি প্রধান অংশে 
শ্রেণীবিভক্ত করতে পারি । যথা_-(১) রচনাধর্মা পরীক্ষা! (75525-059 

[590 এবং (২) নৈর্ব(07ক্তিক বা বিবয়াজ্সক পরীক্ষা! (07১15০05৩ '[690। 

ক* (১) আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে লাঁধারণতঃ রচনা ধর্মী পরীক্ষার 
প্রচলন সর্বাধিক। এ পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্ন গুলির উত্তর হয় দীর্ঘ ও সমালোচনা- 

মূলক। প্রচলিত আহ্ষ্ঠানিক পরীক্ষার বিরদ্ধে যে বিক্ষোভ লক্ষ্য কর! যায় 
তা যূলতঃ এই রচনাধর্ম পরীক্ষার ত্রুটি ও দুর্বলতার বিরুদ্ধে 

* (২) রচনাধর্মী পরীক্ষার ক্রটি দূর করার প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছে 
বিষয়াত্মক অভীক্ষা1। এই বিষয়াত্মক অভীক্ষার প্রচলন সর্বাধুনিক। 
বর্তমানেও এই পরীক্ষ।-পদ্ধতির প্রশ্রের সংগঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট 

০০ 

* অংশ ছুটির পুর্ণাঙ্গ আলোচনা! পরবতী ছুটি পৃথক অনুচ্ছেদে দেওয়া! হল। উপর 
আঘর্পায়িত অভীক্ষাও বিস্তারে আলোচিত হুল। 



পরীক্ষ। ও অভীক্ষা ১৯৫ 

গবেষণা চলছে । তাই একে নতুন ধরনের অভীক্ষাও (টব৩ন-£576 [550 

বল! হয়। আবার এগুলির বার বার প্রয়োগের ফলে উদ্ভৃত হয়েছে 

আদ্র্শায়িত অভীক্ষা! (9:2515191557 755৫)| বল বাহুল্য, শিক্ষা- 

গ্রতিষ্ঠানগুলিতে আজও রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রসাব অক্ষু্ণ আছে। 

(গ্) ব্যবহারিক পরীক্ষা! (0125055] ঢায1017600) ৪  চিকিৎস। 

শান্ত, ইঞ্জিনিয়ারিং রুষি, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বাবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়। সাধারণ শিক্ষায় (৫207979] 

ঢ.013080100) বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, টেকনিক্যাল (72010191০91) ইত্যাদি 

কার্ষধারায় (00956) ব্যবহারিক পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। একপ 
পরীক্ষার ক্ষেত্রে কথা ও কাজ-_ছয়েরই ব্যবহার লক্ষা করা যায়। ব্যবহারিক 

পরীক্ষায় মৌখিক উত্তর প্রদানের প্রয়োক্ছন েমন হয় তেমনি হাতে কাঁজ 
করার গ্রয়োজন হয়। হাতের কাজ আবার দু'ধরনের হতে পারে; যথা 

নির্ধারিত কর্ম-সম্পাদনের প্রক্রিয়া এবং কিছু লিখন প্রত্রিয়া। এক্ষেত্রে 

সক্ষণীয় বিষয়টি হল, ব্যবহারিক পরীক্ষায় মৌখিক (0£৪] 7590 এবং 
লিখিত পরীক্ষার (১/:1560) সমন্বয়ে নির্ধারিত কর্মের বাম্তব প্রক্রিয়াটি 

(4০6৪৪] ৪০০16165) সম্পন্ন হচ্ছে । ব্যবহারিক পরীক্ষার উপযোগিতা আজ 

সর্বজন স্বীকৃত। আধুনিক যুগে জ্ঞানাশ্রম্ী বিষগ্ন (001692০ 501১1০০0) 

বা মানবিক বিষয় (700021016169) শিক্ষণ প্রসঙ্গেও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের 
প্রথ' প্রচ্গনের প্রচেষ্টা চলেছে । 

৬7 প্রচলিত ব্লচনাধরী পরীক্ষা (0০558700008 
7:8985-6506 [:3:8006019:61012) 5 

রচনাধর্মী পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ রচনাধমী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে যে 

প্রশ্নপত্র দেওয়] হয়, তাঁর মধ্যে একাধিক প্রশ্ন থাকে । শিক্ষার্থীরা যথাসূম্ভব 

নিজ-ভাষায় এসব প্রশ্নে জবাব দেয়। প্রশ্নগুলির উত্তর বেশ বড় হয়। 

সিমূম (95815) তার [056 5:5525 চ:88001)86101) 19 2. 11:0160052 

15০801989, নামক পুত্তকে রচনাধ্মী পরীক্ষা সম্পর্কে বজেন ; রচনামূলক 
প্রশ্নে ষে সমস্য।চছচক পরিস্থিতি থাকে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে তার উত্তর লিখতে 

পারে। এতে শিক্ষার্থীর মানসিক অভিজ্ঞতার গঠন, গতিশীলতা এবং কর্মধারা 
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প্রকাশিত হয়। এই আলোচন] থেকে রচনামূলক পরীক্ষার কতক গুলি 
বৈশিষ্ট্যের সম্ধান পাঁওয়। যাঁয়। (ক) প্রশ্নের উত্তর লিখতে শিক্ষার্থীকে শ্বীয় মত 

গ্রকাশের ম্বাধীনতা। দেএয়া হয়|; (খ) এরপ প্রশ্নের উত্তর সম্পুর্ণ ও ষথার্থ 

হিসেবে মাত্র একটি বাঁ একপ্রকার হতে পারে না। এমনকি বিশেষজ্ঞরাও 

একটি নিগিষ্ট বাব ঠিক করে দিতে পারে নাহ (গ) বিভিন্ন গুণ ও কৃতিত্বের 

তারতম্য ঘ্বার। এসন প্রশ্নের জবাব টবশিষ্ট্যমন্তিত |3 | 

রচনাধর্মী পরীক্ষার গুণ (55105 06 775585-0519 81010861011) £ 

গুচলিত রচনাধর্মা পরীক্ষা-পদ্ধতির কতকগ্রলি গুণকে অস্কার করা যায় না। 

এই পরীন্পা্র ছার প্রথমত শ্ন্দার্থীর অধীত পাঠ)স্চী সম্পর্কে লঙ্গজ্ঞানের 

পরিমাপ বর] যায়। দ্বিতীপ্ুতঃ, শিক্ষূথী স্বাধীনভাবে শৃঙ্খলা সঙ্গে দ্বীয় 
দৃষ্টিতঙ্গীর আলোকে ভাব প্রকাশ করতে ও রচনাশৈলীব পরিচয় দিতে পারে । 

তূতীয়তঃ, তথ্যের ব্যাখ্যা, যুভ্তিসহ বিচার বিশ্লেবশের যথেষ্ট জুযোগ থাকে এঈ 
পরাক্ষায়। চতুর্থ, পরিচালনার ন্গেত্রে রচনাধমা পরীক্ষার যথেষ্ট স্যোগ 

সুবিধা আছে। এগ গুশ্রপত্র রচনা করা সহজ এবং মুদ্রণ-খরচ এত কম ষে 
আমাদের দেশের বিছ্যালয়গুলি সহজে ব্যয়ভার বহন করতে পারে । পঞ্চমভঃ, 

পরীক্ষার মাধ্যমে গ্রিক্ষার্থাদের ওপর একট! সামাজিক পিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবে 

এসে যুয। ফলে পরীক্ষা শিক্ষারাদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তোলে। নিদিষ 

সময়ের মধ্যে নিরিষ্ট বিষয় লেখার গুয়োজনে তান সময়াক্বতা হয়। শিক্ষার্থীর। 

দ্রুততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্ম সম্পাদন করতে শেখে। যষ্ঠতঃ, রচনাধমা 

গ্রশ্নপত্রের উত্তর দীর্ঘ হওয়ায় নৈব্যাক্তক পরীক্ষা অপেক্ষ। এস্প পরীক্ষাপ্ত অসৎ 

উপায় অবলম্বনের স্বযোগ থাকে কম। 

রচনা ধর্মী পরীক্ষার ক্রটি (16101105506 1:558/-05176  ন3910109- 

0100) 2 রচনাধমী পরীক্ষা সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হল, এতে সার্থক পরীক্ষার 

বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব, যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ কর হয় সেসব উদ্দেশ্তে প্রচলিত 

15» 000 চুন 02126 09 0012810060 10566 9£165009056 11 81755521176 0116 

010990100- 
2, 1010 15 20 510610 এটি 001106 20৫5010হ ৮15101) 090 0১০ 75821060 

28500117000 2170. 00700012100, ০৬17 0 30০19. 

05. &05০ 01 0100 0065010]5275 01919 0697:1500 105 ৫1689152106 065160. 0£ 
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পরীক্ষ। ও অভীঙ্ষ। ১৯৭ 

প্লচনাধ্মী পরীক্ষায় সফল হয় না। উল্লিখিত আলোচন। অন্ুপারে রচনাধমা 
পরীক্ষার কিছু কিছু |গুণ (12110) থাক! সত্বেও নিম়্গপ ক্রটিগুলি সর্বদা 

উলেখযেগ্যে হ | 

(১) নৈর্বযসক্তিকতার অভাব (৬7206 0£ 01015০0%1৮5) 2 রচনাধর্মী 
পবীক্ষায় শিক্ষার্থীর উত্তবপত্রে সাদল্যাঙ্ক নির্দেশ করার মধ্যে অত্যন্ত ব্যক্তি- 

মুখীনত] (58৮1০০61৮10) বিদ্যমান । পরীক্ষকের বিশ্বাস, ধারণা, পছন্দ-মপছন্দ, 

রুচি-অভিরুূচি, সংস্কার- সর্বোপরি মেজাজ ওযানসিক অবস্থার ওপর এটি 

অনেকাংশে নির্ভরণীল। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের ব্যক্তিকতার দ্বার! উত্তবপত্র বিচার 

ও তাঁর ফলাফল প্রভাবিত হয়। আবার একজন শিক্ষক একই উত্তরপত্র ভিন্ন 

ভিন্ন সময় ও অবস্থায় পরীক্ষ। করলে সাফল্যাঙ্ক পরিবতিত হয়। স্থৃতরাং 

রনাঁধম্মী পবীক্ষায় ব্যক্তিকতার প্রভাব খুব বেশী। 

(২) নির্ভরযোগ্যতার অভাব (ঘৰ 01161181115) 2 পরীক্ষা 

ব্যবস্থ। নৈর্বযক্তিকতার অভাবে শ্বাভাবিকভাবে নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। 
এক কিলে। ওজনের দ্রব্য সকল প্রকার পরিমাপক যন্ত্রে এক কিলোই হবে। 

পণীক্ষা ব্যবস্থাও একপ্রকার পরিমাপক যগ্র। কিন্তু ব$নাধর্মী পবীক্ষ। নির্ভর- 

যোগ্য পরিমাপক নয় । কাকণ_(১) একই 1বষয়ে দুবার পরীক্ষ। দিলে 

শিক্ষাথী একই প্রকার উত্তব দিতে পারে না। (২) একই উত্তর পত্র একজন 

পথাক্ষক একাধিকৰার পরীক্ষা! করলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মাফল্যাঙ্ক নিণীত হয়। 

(৩) একই উত্তর পত্রে ছু-ছন পরীক্ষঃকর ক!ছে ছু-”্কম সাফল্যাঙ্ক লাভ করে। 

(5) বিভিন্ন পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর সাফলা পর্রিযাপের ভিন্ন ভিন্ন মান (555005210) 

প্রশ্নেগ করেন। এব্প নির্ভরযোগ7্তার অভাবের কারণ হল £ 

প্রথমত, পরীক্ষ। প্রস্ততি, উত্তর লিখন ও আশ্নসঙ্গিত ক্রিয়াদি শিক্ষার্থীর 

শারীরিক ও মানলিক অবস্থার ওপর নিভর করে। সময় ও অবস্থার ভিন্নতা 

অনুপাঁরে পরীক্ষা-ফলের শার্থক্য লক্ষ কর! যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষকের উত্তরপত্র পরীক্ষার মান নির্ভর করে তার শারীরিক, 
মানসিক ও আহ্ুসঙ্গিক অবস্থার ওপর । ্ 

তৃতীয়ত, সকল পরীক্ষকের মেজাজ, কচি, সংস্কার, বিষয়সম্পর্কে জ্ঞানের 
গভীরতা ইতি বিষয়ে পার্থক্য থাকায় উত্তরপত্র পরীক্ষা করার স্বরূপ ও 
প্রূতি এক নয় । পে 
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(৩) প্রয়েগশীলতার অভাব (৬৪100 0£ £১00010150211165) £ 

গ্রচলিত রচনাধমী পরীক্ষায় গ্রয়োগশীলতার অভাব লক্ষ্য কর! যায় । প্রথমতঃ, 

গশ্নপত্রের মধ্যে পরীক্ষক কতটুকু জবাব চান বা একট! প্রশ্নের উত্তর লিখতে 
পরীক্ষার্থী কোন্ কোন্ বিষয়াংশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করবে তাঁর 
সঠিক কোন ইঙ্গিত থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, সঠিক নির্দেশনাব ক্রটির জন্য 
উত্তরপত্রে বিজ্ঞনসম্মতভাবে সাফল্যাঙ্ক দেবার (9০008) কোন সঠিক ব্যবস্থা 
নেই। এটা নিতান্ত ব্যক্তিপাপ্ক্ে ব্যাপার | 

(8) পরিমিততার অন্তাব (৬৪৮ ০ ঢ০9790035) 2 রচনাধর্মী 

পরীক্ষার প্রশ্বপত্র রচনা থেকে ফলাফল ঘোষণ। পর্বস্ত যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়। 

পক্ষান্তরে এরূপ পবীক্ষা যথেষ্ট ব্য়সাপেক্ষ। যথেষ্ট সময় দেওয়া] সত্বেও 

পরীক্ষার্থীর! প্রশ্নের উত্তর লেখার সময়ের অভাববোধ করে । তারা মনে করে, 

আর একটু সময় পেলে আরও কিছু উত্তর লেখা সম্ভব হত। স্থতরাং এ 
পরাঙ্ষা-ব্যবস্থায় পরিমিততার অন্জাব লক্ষ্য কর] ষায়। 

(৫) নির্দিষ্ট মানের অভাব (৪৮0? 1০:00) 3 রচনাধম 

পরীক্ছাতে কোন নির্দিষ্ট মান (7070) নেই। পরীক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করলে দেখা ষায়, রচনাধমী পরীক্ষার উত্তরপত্র বিচাত্রে পরীক্ষকদের কোন নির্দিষ্ট 

মান নেই। ১৯২১ সালে শিক্ষাবিদ উড (77099) কতকগুলি উত্তরপত্র ছিন্ন 

ভিন্ন পরীক্ষকের দ্বার] পরীক্ষা করে ৫* অঙ্কের পার্থক্য লক্ষ্য করেন। 

সর্বোচ্চ সাফল্যাঙ্ক ৯*% এবং সর্বনিষ্ন সাফল্যাহ্ক হল ৪০%। ১৯৫২ সালে 

1ম; টিস (?'2)5) একই প্রকারে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, দুজন পরীক্ষক 

একই উত্তরপত্রে যথাক্রমে ৫০% এবং ৭৫% সাফল্যাহ দিয়েছেন , একই প্রকারে 

আর একখান! খাতায় এ ছুজন পরণক্ষক যথাক্রমে ৮০% এবং ৬০% দিয়েছেন। 

ভ্যালেন্টাইন এবং ইমেট (77%11172%9 ৫6:2177726) দেখেছেন, ১৯ মাস পূর্বে 

পত্ীক্ষিত কয়েকখানি উত্তরপত্র ১৪ জন পরীক্ষককে পুণরায় পরীক্ষা করতে 

বলায় একজন মাত্র পূর্ব-প্রদত্ত সাফল্যাঙ্ক অপরিবতিত রেখে ছিলেন। আর 
১৩ জন পরীক্ষক তাদের পূর্বমত পরিবর্তন করে নতুন সাফল্যান্' বসালেন । 
এরূপ পরীক্ষা থেকে জান যায় যে, পরীক্ষকের রুচি, পাপ্ডিত্য, সংস্কার, 

শারীরিক, মানসিক ও আনুসঙ্গিক অবস্থার বৈষযোর জন্গ শিক্ষার্থীর উত্তর. 
পত্রের প্রার্চমূল্যের পার্থকা হয়। 
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আবার তুলনা ও ব্যাখ্যার দিক থেকে বিচার করে বল যায়, রচনাধ্ষা 
পরীক্ষার কোন নিদিষ্ট মান নেই। কারণ এপ পরীক্ষার ফলাফলের যখাধখ 
ব্যাখ্যা, ও তুলনা করার কোন অবকাশ নেই। 

(৬) অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোশণিতাকে প্রশ্রয় দেয় (6 01:1285 
[00065160 01 [00116910195 09201920101012) 2 শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর 

হধ্যে বাঞ্ছনীয় গুণ বিকাশের সহায়ক। কিন্ত রচনাধমী পরীক্ষা সুস্থ 
শিক্ষাপরিবেশের পরিবর্তে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ স্ষ্টি করে। শিক্ষার্থীদের 
পরস্পরের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, ঘ্বণা, হীনমন্ততা, অহঙ্কার গ্রভৃতি অবাঞ্চনীয় 

বৃত্তির বিকাশলাধনের সহায়ক হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, এ পরীক্ষা! শিক্ষাকে 

পর্ধীক্ষামুখী করে তোলে । পরীক্ষার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার 

জন্ত পরীক্ষা স্-উতীর্ণ হওয়ার তাগিদে শিক্ষার্থীরা অসৎ উপায় অবলম্বনে 

প্রবৃত্ত হয়। 

(৭) "কতকগুলি বিশেষ ক্রুটি (301706 516015.1 51701:6-0001785) £ 

উপরোক্ত ক্রুটিগুলি ছাড়াও রচনামূলক পরীক্ষার কয়েকটি বিশেষ ক্রটি লক্ষা 
করা.ষায়। প্রথমতঃ, এ পণীক্ষ। বিষয়ংগ্তর বিস্তৃত ক্ষেত্রের জ্ঞান পরীক্ষার 

পরিবর্তে বিশেষ অভিভাবন (90388650107) প্রাধান্য লাভ করে। ছিতীয়তঃ, 

বহিবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হাতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা। থাকায় রচনাধর্মী পরীক্ষা 

অনমনীয় ও নিয়মসিদ্ধ হয়ে দীড়িয়েছে। তৃত্ীয়তঃ, রচনাধমী পরীক্ষা 
শিক্ষার্থীর বাঞদীয় গুণাবলী পরিমাপ করতে পারে না। শিক্ষার গ্রকৃ 

লক্ষ শিক্ষার্থার। ভূলে যায় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়] হয়ে পড়ে আনুষ্ঠানিক 

শিক্ষার গ্ররুত লক্ষ্য । 

০৯ | ৫নর্বযভ্ডিক অভ্ভীক্ষ। (091০061৮০11536) 2 

রচনাধমী পরীক্ষার ত্রটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বূপ নৈর্ব্যক্তিক 
পরীক্ষার উদ্ভব। পূর্বেই বলেছি, এই পরীক্ষার প্রশ্নের সংগঠন ও প্রয়োগ 
সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণ। চলছে। তাই একে নতুন ধরনের পরীক্ষাও (ট3০ছ- 
ড767550) বলা হয় । সার্থক পরীক্ষার গুণাবলী ঘাতে বিদ্যমান থাকে সেই 

দিকে জক্ষা রেখে গ্রশ্নপঞ্জ রচন। থেকে উত্তরপন্ত্র পরীক্ষ। এবং পরীক্ষার ফল 
প্রকাশ পর্যন্ত সময় ও অর্থের পরিমিততার প্রতি স্ভর্ক দৃষ্টি দেওয়। হয়েছে । 
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অন্ণন্ত ব্যবস্থাপনা! অপেক্ষা প্রশ্নোত্বর়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ায় এরূপ পরীক্ষাকে 

'অভী'ক্ষ1 বলাই যুক্তিযুক্ত । 

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় প্রশ্নপত্রের ধরন (0095 ০৫556) 2 

(১) সম্পুর্ণ করণ অভীক্ষা! (00101161007 551) 2 এই জাতীয় 

প্রশ্নে একটি বাক্যে এক বা একাধিক শব্ধ উহ্য থাকে । শিক্ষাথথীকে জনুক্ত 

স্থানটি প্রকৃত শব দ্বার! পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফেমন-__- 

প্রশ্নঃ (১) গীতাগ্লী-রচয়িতা হলেন -_- 1 (২) শিবাজী জন্মগ্রহণ 

করেন _- খ্রষ্টাব্ষে। (৩) আগুনের ধর্য. হল --| (৪) -_- গিরিপথে 

আকবরের সেনাপতি __ সঙ্গে প্রতাপসিংহের ভীবণ যুদ্ধ হয়। 

অনেকে বাক্যের শেষে একটি শূন্তস্থান পূরণ করার প্রশ্নে ম্মরূণ-অভীক্ষা। 
(৪০৪11-65196 76550 বলেন । এই বিচারের উক্ত প্রশ্নগুলির পর পর তিনটি 

প্রশ্ন স্মরণ-অভীক্ষা। তবে ম্মঞ্ণ-অভীক্ষ! প্রশ্নের বূপ নিম্নরূপও হতে পারে £ 

(২) স্মৃতিমন্ছন অথবা প্রশ্ট্রোত্বর অনভক্ষা। ২০০৪1] বা 0856190- 

4১৪৩75৮7০50) 8 এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীকে 

সম্পূর্ণ স্বতিব ওপর নির্ভর করতে হয় । ধযেমন__ 

প্রথম প্রকৃতির প্রশ্ন--(১) ভারতের মোট জনসংখা। কত? (২) ভূ-্দান 

আন্দোলনের প্রবর্তক কে? (৩) ভারতের বাৎসরিক জনসংখ্য। বৃদ্ধির 

হার কত? 

দ্বিতীয় প্ররূতির গওখ%_ নিম্লিখিত এতিহাসিক ঘটনাগুর শতাব্দী 

পাশাপাশি পিখঃ (১) বুদ্ধের জন্ম, (*) আলেকজাগারের ভারত আক্রমণ, 

(৩) অশোকের আঁভষেক, (৪) প্রথম ভারতীয় স্বাপ্দীনতা সমর | 

(৩) সভ্য-মিথ) বিচারমুঙ্গক অভীক্ষা! (006-156 £5) & এই 
ধরনের গুশ্রে বিষয়বন্ত সংক্রান্ত কতকগুলি উক্তি, ঘটনার বিবরণ ব। মন্তব্য 

পর পর সংঞগানে] থাকে । এর মধ্যে কতকগুলি তুল এবং কতকগুলি সত্য 

বিষয় মেশানে। থাকে । পরীক্ষার্থীদের কাঙ্গ হল এর ভিতর থেকে সত্য ও 

মিথ্যা বিষয়গুলি খুজে বের করা। এধরনের প্রশ্নের উত্তর করার লময় 

শ্ক্ষাথাকে স্বৃতিমন্থন (06০৪11) এবং প্রত্যভিজ্ঞা (0২৩০০£7/1101)- এই 
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দুপ্রকার মানসিক প্রত্রিয়ার সাহাধ্য নিতে হয়। এরূপ অভীক্ষায় বিষয়গত 

জ্ঞান ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা! পরীক্ষা কর! যায়। 

নিয়ের তুল উক্তির/পাশে 'না” এবং শুদ্ধ উক্তির পাশে "ছা? বসা: 

প্রশ্তঃ (ক) ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হুন। 

(খ)। পৃথিবী হুর্ধের চারদিকে ঘুরে । 
(গ) “দিলী” শবটি সর্বনাম । 

(ঘ) সম্রাট আকবর ধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। 

নিয়ের প্রশ্ন দুইটির উত্তর হিসেলে কয়েকটি বিবৃতি আছে। বিবৃতিগুলির 

যেটি সত্য সেটির পাশে “%” এবং ঘেটি মিথ! তাঁর পাঁশে 5 চিহ্ন বসাও £ 

প্রন্ট 2 (ক) কিভাবে শর্করা শিল্পের উন্নতি হয়? 

উত্তর 2 (1) উচ্ষু চাষ বৃদ্ধির ছার। 

(11) শ্রমিকের মন্ত্রী হাস করে। 

(111) চিনির রঞ্ডানি বৃদ্ধির দ্বার] । 

(৮) বড় বড শহরে কলকারখান! স্থাপন করে। 

গ্রষ্স 2 (খ) টাটানগরে ইম্পাত শিল্পেব উন্নতি হয়েছে ; কারণ__ 

উত্তর 20) বিয়া ও নিংভূমে লৌহ খনি আছে । 
(1) পশ্গাংভূমি খুব উর্বর । 

(1) এখানে নদীর সংখ্যা প্রচুব | 
(£) কয়লা ও লৌহের একত্র সমাবেশ হয়েছে। 

এরূপ অভীক্ষ/কে যা” অথবা “নী” (5৪3 01170 50০) অভীক্ষাও বলা 

যেতে পারে। 

€8) জঠিক উত্তর লির্বচনী তভীনক্ষা প্রশ্ন 2 (03101016 010106 

£65) 8 এন্গেত্রে কয়েকটি গরস্তাবিত তথ্য থেকে সম্ভাব্য উত্তর, মতামত, 

ব্যাথা বা কারণ নির্ণয় করতে বঙ্গ হয়। তথ্যগুলি চরিত্র-নির্ধারক, 

পময় নির্ধারক, ঘটনা-নির্ধারক, বিচারযূলক ইত্যাদি হতে পারে । 
বন্ধনীর মধ্যেকার সঠিক শক/শব্গুলির পাশে % চিহ্ন বসাঁও ঃ 
প্রন্ট ১ () ভারতীয়দের মধ্যে নোবল পুরস্কার পান গাঙ্ধীজী | রবীন্দ্রনাথ | 

দাদীভাই নৌরজা | নেতাজী ক্রভাষচন্দ্র। 
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(8) জাপানের রাজধানীর নাম ওসাক1| নাগাপাকি | টোকিও | 

হে।কাইভে।। 

(111) ভারত অর্থনীতিতে অনগ্রসর, কারণ £ 

(ক) ভারতের মানুষ অলস। 
(খ) ভারতের সরকার অর্থনীতির অগ্রপরত! চান না। 

(গ) শিল্প ও কারিগরের অভাব । 

(ঘ) ভারতের অর্থনীতি গ্রামীন, তাই অনপ্রসর | 

(1) মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে, কারণ £ 

(ক) মেয়েদের রাজনৈতিক সম-হযোগ দান । 

(খ) নারীদের প্রতি শ্রদ্ধ। প্রকাশের জন্ত। 
(গ) গণতন্ত্রকে সার্থক করার জন্ত | 

[ঘ) ভোটাশ্র সংখা বৃদ্ধিব জন্য | 

(৫) জোড়মেলানেো অভীক্ষ। (05:070108 ঠ50 2 এই পন্ধতিগে 
ছুটি সারিতে ঘটন্ন ও তাবিখ, ঘটন। ও ব্যক্তি, ব্যক্তি ও বিশেষ কর্মের ারিখ, 

ফলশ্রুতি ইত্যাদি সাজানো থাকে । বাম দিকের সারির সঙ্গে দিকের ভান 

সারির হ্ষিয়ের সামঙ্তস্ত কততে হয় । যেমন, 

প্রশ্ন $ নিয়ে গ্রথম সারিতে ক্রমিক নম্বর সহ বিষয়, দ্বিতীয় সারিতে 

সামগ্তম্ত পূর্ণ কষ্তকগুলি বিষয় এলোমেলে। করে সাজানো আছে। আর 

সাঝখানে আছে ( )বন্ধনী। দ্বিতীয় সারির কোন বিষয়ের সঙ্গে প্রথম 

সারির কোন বিষয়ের সম্পর্ক থাকলে বন্ধনীর মধ্যে তার ক্রমিক নম্বরটি 

বসা; 

প্রথম সারি দ্বিতীয় সারি 
১। উডের শিক্ষা ডেদপ্যাচ () ১৮৫৭ সাল 
২। সিপাতী যুদ্ধ () ১৮৫৪ লাল 
৩। ভারতের প্রথম প্রধানম্তী () কৌটিল্য 
৪! অর্থশান্থের লেখক () জহরলাল নেহরু 

€( ) ১৭৪৭ সাল 

() বাণভ্ 

€() ডঃ রাজেন্রগ্রসাদ 
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প্রশ্ন  নিম্গের বাম দিকের সারির বিষয়গুলির সঙ্গে মিল রেখে ডান 

ন্নিকের বিষয়গুলি সাড়াও : 

(১) পি. মি. সরকার একজন খেলোফাড় 

(২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন যাছুকর 

(৩) আমেরিকার শ্বাধীনত। ঘোষণ। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা 

(9) গান্ধীজীর তিরোধান ১৪৮৩ খ্রীঃ 

(৫) ভাক্কো-দা-গামার-ভারতে আগমন ১৭৭৬ খ্রীঃ 

(৬) বাববের জন্ম র্ ১৭৩৭ খ্রীঃ 

(৭) ওকংজেবের মৃত্যু ১৯৪৮ শ্রী: 

১৪৯৮ খ্রীঃ 

১৫৩০ হী 

€৬) সজ্জিতকরণ ভভীক্ষ। (01805610121) 006 0550) 2 এক্ষেত্রে 

প্রথমতঃ, এলোমেলোভাবে উপস্থাপিত ঘটনা বা তাঁরিখকে কালাহ্ুক্রমে 

(1772 ১০01210০০) সাজাতে বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বংশতালিক 

(36060105101 (516) তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, 

নির্দি ( যুগের তাঁরিখ ও ঘটনার তালিকা (1076 ০1700) তৈবি করা খথব।, 

সময়-রেখ! (11006 1176) অঙ্কন করতে বল হয়। তাই এরূপ অন্ীক্ষাকে 

যুগজ্ঞান ভভীক্ষা (]10)6-52056 7650) বল। যেতে পাবে। 

প্রশ্নঃ নিমের ঘটনাগুলিকে সময়ানুক্রমে সাঙ্গাও £ 

(ক) দিপাহী যুদ্ধ, (খ) পলাশীর যুদ্ধ, (গ) পাণিপথেন্ন তৃতীয় যুদ্ধ 
(ঘ) আকবরের মৃত্রা, (ড) হান্টার কমিশন, (5) কলিকাতা মাস্রাসার 

প্রতিষ্ঠা । 

(৭) উপমান অন্ডীক্ষা। (&021055 (992 0550 & এখানে ছুটি বস্তুর 

মধ্যে সাদৃশ্য বণিত থাকে, শিক্ষার্থীকে তৃতীয় বস্র সঙ্গে চতুর্থ বস্তর অঙ্থুরূপ 
সাদৃশ্ত খুজে নিতে হয়। যেমন__ 

(ক) পিতা £ পুত্র ££ শিক্ষক :__- 

(খ) জল £ মাছ ££ কেঁচো £-- 

(গ/ ছুঃখ £স্থখ ££ আলো £-- ৮ 
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অন্ত উপায়ে প্র্জ ৭ 

(ক) আলোর সঙ্গে অন্ধকার €যমন সম্পকিত তেমনি দুঃখের সঙ্গে 

বন্ধুত্বের | সখের | মাধুর্ষযের সেই সম্পর্ক! 

' (খ) কিক্ার সঙ্গে রিঝ ওয়ালার সম্পর্কের স্তায় রেলগাডীর সঙ্গে বাপীক় 

ইঞ্জিন / কয়লা! / আরোহী | ডরাইভার-এর সেই সম্পর্ক। 

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার গুণ (6015 ০£ 01506156 6556) ৪ 

(১) নতুন পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রধান স্থবিধ। হল, এ-পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ (0918০656)। 

এই প্রক্রিয়ায় পাঁঠ্যবিষয় সম্পফিত জ্ঞান যাঁচাই-এর প্রবণতা অধিক । পরীক্ষক 

ব1 পরীক্ষার মানপিক প্রবণত। ও ব্যক্তিত্ব এখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে 
ন1 অর্থাৎ ব্যক্তি-সাপেক্ষতা (55১1৩০05165) থেকে এ পদ্ধতি মুক্ত। স্থতরাং 

এই প্রথায় শিক্ষার্থীর কলুতকাধতার মুল্যায়ন যথাপভ্তব বিশুদ্ধ হয়। সেজন্ত এই 
পদ্ধতিকে আমরা নির্ভরযোগ্য (০115 516) পদ্ধতি বলে গণ্য করতে পারি। 

(২) এই পবীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তন্ন নি্ি্ট। অবান্তর বিষয় অবতারণ| 
এখাত্ে সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষার্থীত্র উত্তরের সঠিকতা সম্পকে সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না। পূর্ব নিদিষ্ট উত্তরের সঙ্গে শিক্ষাার প্রদত্ত উত্তর এক 

হলে সাফল্যাঙ্ক যথাযথ প্রদান করা যায়। সুতরাং এ অভীক্ষার যাথার্থ্যও 

(৬৪101) বিছ্যমান। 

(৩) প্রশ্নের উত্তর এক বা ছু-কথ|ম্ন অথব। শুধু চি বণিয়ে দেওয়া যাঁয়। 

কলে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হয় এবং পরীক্ষার্থীর 
পরিশ্রঘও লাঘব হয়। তেমনি পরীক্ষক অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক 

পরীক্ষাপতরে (4509০: 90100503) সাফল্যাঙ্ক প্রদান করে (9০০00114) শরম 

লীঘব করতে পারেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নৈব্যক্তিক পরীক্ষায় পরিমি তত! 

(7,০0202)5) বিছ্যমান | 

(৪) বিষল্লাত্বক অভীক্ষার মান অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত (30061 

11560) থাকে । তাই এরূপ অভীন্দায় ফলাফল নিয়ে ব্যাখ্য। (17056101600) 

এবং বিভিন্ন পরিশ্গার্থীর পরীক্ষা ফলের তুলনা] করাও চলে। মোট কথ একপ 
অভীন্গায় তুলনীয়তা (001279197911105) বিদ্যমান । 
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(৫) এ-অভক্ষায় পাঠাবিষয়ের ওপর ব্যাপক ভাঁবে বহু সংখাক উদ্দেশ্টপূর্ণ 

প্রশ্ন কর। চলে। রচমাধর্মী পরীন্ষার স্কাু বাছ। বাছ। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর 
তৈরি করে এ-পরীক্ষ। পান করা যায় না। বিষয়াতবুক পরীক্ষায় পান করার 

জন্য বিষয়নস্ত সম্পর্কে পিঠিক ও ব্যাপক জ্ঞানার্জন করার প্রয়োজন হয়। 

(৬) অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও যে কোন ব্যক্তি বিষয়াম্মক অভীক্ষার 

প্রশ্নোতব মূল্যায়ন করতে পারেন। কারণ, অনেক সময় গ্রখের ভর প্রশ্নের 

সঙ্গেই দেওয়া থাকে । এ অভীক্ষায় প্রয়োগষেগ্যত] (44151515058 01115 

অংশতঃ বিছ্যমান। প্রশ্নপত্রের মধ্যে পরীক্ষক কতটুকু উত্তর চান এবং প্রশ্নের 

উত্তর লিখতে পরীন্মাখী কোন্ কোন্ দিক বিবেচনা করবে তার ইর্ছিত প্রশ্নপত্রে 

দেওয়া থাকে। 

নৈর্ব/ক্তিক অনীক্ষার ক্র (12102170501 099122৮1%৪  0০30 2 

নৈর্ব;ক্তিক অভীক্ষায় সার্থক মৃল্যায়ন ব্যবস্থার অধিকাংশ লঙ্গণ বিদ্যমান থাক' 
সত্বেও এর কতকগুলি ক্রাট লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল-_- 

প্রথমতঃ, নৈর্বযক্তিক পরীক্ষ। ব্যক়বছল। কারণ, ব্যাপক বিষয়ের ওপর 

বহু সংখ্যক প্রশ্ন তৈরি করতে হয়। খিশেষজ্ঞ শিক্ষ্ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির 

পক্ষে প্রশ্নপত্র রচনা কর] ছুবহ। এই অভীক্গান্ প্রশ্নপত্র স্দীর্ঘ হওয়ায় প্রশ্নপত্র 
মুদ্রণের খরচ এত বেশী ষে আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয় ত1 বহন 
করতে পারে না। স্থতরাং অর্থনৈতিক অন্তরায় সার্থক নৈব্যক্তিঙ্ক পরীক্ষা 

গ্রহণের পথে বিবাট বাধা। অথচ পরীক্ষার্থাব উত্তরপ্রদান ও পতীক্ষকের 

খাতা দেখার জন প্রয়োজনীয সময়ের পরিমাণ শ্বল্পন হলেও অর্থবায়ের দৃষ্টিকোণ 
থেকে এ পনীক্ষ। ব্যবস্থা মোটেই পরি'মত (ঢ:00700705) নন্ন। 

দ্বিতীয়তঃ, এ পরক্ষ। প্রথায় শিক্ষার্থীর ভাব, ভাষার নিপুণত! ও রচনা 
কৌশলের ওপর মোটেই গুরুত্ব দেওয়] হয় না। শুধু বিষয়গত জ্ঞান পরীক্ষার 

দ্বারা শিক্ষার্থীর $তকার্যতা এবং গুণ ও দক্ষতা বিকাশের যুল্যায়ন কর! সম্ভব 

নয়। এই অভীক্ষার সমালোচনা করে স্তাঙিফোর্ড (927220019) বলেন £ 

71365 23810017267 ০2101006 16]] 71)612 100%12086 50005 2120 

£0635116 026105 | পরাঁক্ষাথারা অনেকট। অনুমানের ওপর নির্ভর করে 

প্রশ্নের উত্তর লেখে! তাই পদীক্ষার্থার মৌলিক্কতার পরিমাপ কর। এই 

অভীক্ষায় স্ভব হয় না 



২০৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

তৃভীয়তঃ, এই পরাক্ষায় প্রয়োগশীলভার (.00010151-51105) আংশিক 
অভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ, এ ধরনের পরীক্ষ। পরিচালনা করতে প্রচুর 
কৌশলের প্রয়োজন হয়। অথচ সাধারণ বিদ্যালয়ে সেরূপ অভিজ্ঞ ও কৌশলী 

পরীক্ষকের স'খ্য। খুবই কম। 

চতুর্থভঃ, দু-এক কথায় উত্তর লেখ! সম্ভব বলে পরীক্ষার্থাবা৷ পারস্পরিক 

পাহাধ্য লাভের স্থযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনৎ উপায়ে যাত্র 

কয়েকটি সঠিক উত্তর সংগ্রহ করতে পারলে পরীক্ষায় উতীর্ণ হওয়া যায়। 

তাই এই পদ্ধতিতে অসৎ উপায় অবলগ্থের প্রবণত। বেশী পরিলক্ষিত হয়। 

পঞ্চমত:, যে কোন বিষরাত্মক পরীক্ষায় ফলাফলের ব্যাখ্যা ও তুলন! 
(5661012580028 10 001005818011165) সম্ভব নয়। একমাত্র আদশ।য়িত 

অভীক্ষায় (32005101520 €০50) ফলাফলকে ব্যাখ্যা ও অন্তান্য ফলের সঙ্গে 

তুলন। কর! যেতে পারে । অথচ সফল প্রকার বিষয়াত্মক প্রশ্নপত্রকে আদর্শায়িত 
করা শ্রমসাধ্য ও গবেষণ। সাপেক্ষ বিষয়। 

ষণ্ঠুতঃ, বিষয়াত্মক অভীক্ষায় প্রশ্নের উত্তরগুলি অত্যধিক সংক্ষিপ্ত হওয়ায় 
কোন কোন শিক্ষক উত্তর বলে দেওয়ার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন না। 
উপরুন্ত পত্নীক্ষার প্রস্ততি হিসেবে শিক্ষক্ক পরীক্ষার পূর্বেই শিক্ষথাকে গুশোতর 

সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। এতে পরীক্ষার্ন কোন উদ্দেশ্তই সার্থক 

হয় না।। 

সগ্ডমভঃ, বিষয়।তআক অভীক্ষ। ছার শিক্ষ!থীদের ব্যর্থতার কারণ নির্ধারণ 

করা (11957,0515) যায় না। শিক্ষক্ষ বুঝতে পারেন না কেন শিক্ষার্থী ভুল 

করছে, কোথায় তার শিক্ষাগত ক্রটি। কারণ, এ পরীক্ষায় ব্ষর়বন্তর ওপর 

শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষা করা হয় কিন্তু তার বিচার, বৃদ্ধি, যুক্তিশীলতা, 
রচনাশৈলী এবং অন্থান্ত মানবিক বৃত্তি মূল্যায়ন কর] হয় না। তাই এর 

দ্বার! পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত করাও (0:9৫1)05158) 

সভব নয়। 

ভষ্টমতঃ, মনন্তত্বের বিচারে বিষয়াত্মক পরীক্ষা অবৈজ্ঞানিক | শিক্ষার্থীর! 
প্রশ্নের মাধ্যমে মর্ধদা, সত্য-মিথ্যা তথ্য, ভূল উক্তি, যিথ্যা উত্তর ইত্যাদির লে 

পরিচিত হয়। বার বার এরূপ তুল ও ত্রুটিপূর্ণ বিষয়ের পরিচিত হতে হতে 



পরীক্ষা! ও অভীক্ষ। ২৪৭ 

বিষয়গুলির সঙ্গে শিশু-শিক্ষার্থী ব্বাভাবিকভাবে পরিচিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে 

তাছের বিশ্লেষণ করার শক্তি হাস পায়। 

৮% আদর্শী স্লিভ অভ্ক্ষা (58190 8101960 7296) £ 

পরীক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে তার নির্ভরযোগ্যতার, যাথার্থ্য এবং 
নৈর্বযক্তিকভার ওপর । এর জন্ত প্রশ্ন অথব। সমস্তাগুলির সংগঠন ও পরীক্ষ। 
গ্রহণ পদ্ধতি নিখুত হুওয়] প্রক্রোজন। তাহলে পরীক্ষার ফলাফলকে যেষন 
ব্যাখা৷ কর৷ যাব তেমনি একটির দে অহুটিন তুলনা করা যায়। ব্যাখ্যা 
(1736912160901010) ও তুলন। (0022121911105) হল এই অভীক্ষার অপরিহার্য 

বৈশিষ্ট্য। 

প্রচলিত পরীক্ষাগুলিতে (এমনকি নতুন অভীক্ষাতেও) এই ত্রুটি লক্ষ্য 

করাযার়। এসব অভীক্ষার কোন একটি ফলাফলকে অন্যান্ত ফলফলের সঙ্গে 

তুলনা কর] যায় না। যেমন, ধরা যাক একটি পরীক্ষার্থী অঙ্কে ৩৫ নম্বর 
পেয়েছে, তার এই ফলকে আমর! কিভাবে ব্যাখ্যা করব? যদি ধরা যায় 

অঙ্কে মোট নম্বর ছিপ্প ১০* এবং উত্তীর্ণ হওয়ার নাানতম নম্বর ৩*, তবে বলা 
যেতে পারে ছেলেটি অস্কে মোটামুটি পাশ করেছে, কিন্তু অঙ্কে কাচা। একটু 

চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এ-ব্যাখ্যা যোটেই সন্তোষজনক নয়। কারণ অঙ্কে 

পাশ করার ন্যানতম নম্বরটি খেয়ালখুশীমত দেওয়া হয়েছে। এই তিরিশ 
সংখ্যাটি সঙ্গে কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যার যোগ নেই। ছাত্রের কৃতিত্ব বা 
ভুর্বলতাকে বিচার করতে গেলে আমার্দের আরও কয়েকটি প্রশ্ন করতে হয়। 
যেমন, এই শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা কত? তার] কে কত পেয়েছে? তাদের প্রাপ্ত 

নম্বরের গড় (2০৪8০) কত? যে ছেলেটি অঙ্কে ৩৫ পেয়েছে সে এ গড় 

নম্বরের উর্ধে বা নিয়ে ?_-ইত্যাদি প্রশ্ন থেকে যায়। এসব প্রশ্নের সমাধান 

ন। করে ছাত্রের ফলকে ব্যাখ্যা কর! যাঁয় ন1! এবং নম্বর দান কখনও বিজ্ঞান- 
শন্মত হতে পারে না। 

অতএব অভীক্ষার এমন একটি সাধারণ মান (96৪7810. ০: 0:72) 
নির্ণয় কর। প্রয়োজন যার সঙ্গে অভীক্ষার্থার প্রাপ্ত নম্বরকে তুলনা না করে 
আমর] ব্যাখ্যা করতে পারি। এ-ধরনের মানকে সর্বগল্মত মান 
(2০5915000 20:00) বলা হয়। বার বার প্রয়োগ করে একটি অভীক্ষার 



২০৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

গ্রতিনিধিমূলক গড় মান স্থির করা হয়। তাই একে আদর্শায়িত অভীক 
(90700811960 550) নামে অভিহিত করা হয়। এ-ধরনের অশীঙ্গায় 

লহায়কক্ধপে নম্বর দানের জন্তে নান। ধরনের পরিমাপক (5০৪16) আছে। 

কোন বিশেষ অভীক্ষার সাধারণ মান (9:09) স্থিত্র করার উপায় হল: 

কোন বিশেষ বিষয়ে কোন বিশে শ্রেণীর সকল পনীক্ষার্থীর প্রাণ নম্বরের 
যোগফলকে পরীক্ষাথার্দের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হয়। এই 

ভাগফল হবে নর্ম বা সাধারণ মান। ধরা যাঁক্, অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত 

শিক্ষার্থীদের অহ্বের আদর্শ মান নির্ণয় কর! হবে। তাহলে একটু। দেশের 
অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রসংখ্য। ছার] তাদের প্রাপ্ত নম্ববের যোগকলকে 

ভাগ করা দরকার। একপ প্রক্রিয্। অত্যন্ত জটিল ও ব্যাপক । তাই কিছু 

সংখ্যক বিছ্ালয়ের নিদিষ্ট শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে পরীক্ষা কর! যুক্িযুভ্ত | 
তবে লক্ষ্য রাখা দককার ছাত্রদের দলে যেন সকল পরিবেশ, সকল রক 

অবস্থার (আখিক, সামাজিক ইত্যাদি) ছাত্র থাকে। বার বার এরপ 

বাছাই কর। ছাত্রদের ওপর প্রয়োগ করে গশ্রগুলিকে যেমন আদর্শাহিত 

কর। যায়, তেমনি অভীক্ষার নিদিষ্ট নর্ম নির্ধারণ কর। যায় । 

মনে করা যাক, ষে শিক্ষার্থী অঙ্কে ৩৫ নম্বর পেয়েছে, সেই শ্রেণীতে ২০ 
জন ছাত্র এবং গড়ে প্রত্যেকে পেয়েছে ২৫ নগ্বর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ 

বিগ্ালয়ে ৩৫ নম্বর পাওয়। ছাত্রটি দুর্বল নয়, সে এ বিদ্যালয়ের অন্যতম ভাল 

ছাত্র। এবার আদশায়িত মানটিকে ধরে বিচার করা যাকৃ্। মনে কব? 

যাক সেই আদর্শাক্সিভ মান বা মর্মটি ৪০ এবার এই নম্বরের সঙ্গে তুলন! 
করলে দ্েেখ। যায় উপরোক্ত ৩৫ নম্বর পাওয়। ছাত্রটি অঙ্কে কাচা । সুতরাং 

বিচ্যালযের অস্কের মান নিম়। 

আদর্শায়িত অভীক্ষাত্র এরূপ তুলনামূলক বিচার করা সহজসাধ্য। 

পরিষাপক (5০516) ব্যবহার করার ফলে এই অভীক্ষায় নশ্বর দান 

নির্ভরশীলতা ও ব্যক্তি-সাপেক্ষতা থেকে মুক্ত। আধুনিক বিষয়াত্মক 
অভীক্ষাগ্ডলিকে এভাবে আদশীক্িত মানের দ্বার ব্যাখা করা যায়। 
আদর্শায়িত অভক্ষার জন্ত যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বন কর] যুক্তিযুক্ত সেগুলি 

পরবর্তী পৃষ্টায় পর পর আলোচন! কর! হল : 



পরীক্ষা ও অভীক্ষ! 

কিছু সংখ্যক নান। শ্রেণীর বিষ্তালয় নির্বাচন ঃ 

এইলব বিদ্যালয়ের বিশেষ শ্রেণী ও বিশেষ বিষয় নির্বাচন 3 

অভীক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় বহু সংখ্যক প্রশ্নপত্র রচন! ; 

নির্দিই সংখ্যক প্রশ্নপত্র দিয়ে অধিকবার পরীক্ষা গ্রহণ এবং ত্রুটিপূর্ণ 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 
বা অনুপযুক্ত প্রশ্বগুলিকে বাতিল কল্প; 

(৫) 

(৬) 
যুভি যুক্ত | 

বার বার প্রয়োগ করে উপযুক্ত প্রশ্নপত্র রচনা ও পরীক্ষা গ্রহণ; 
অবশেষে পরিসংখ্যান পছ্তিতে আদর্শ মান বা নর্ম স্থির করা 

৯1 পুর্রাভন ও নুন পন্ধীক্ষা নীভিন্ন পার্থক্য 
(01825161006 066৮561891৫ 8196 ি৩জঞ '5965515) 2 

পুরাতন পরীক্ষ। নীতি 

১। প্রশ্নের সংখ্য। কম কিন্ত 

উত্তর দীর্ঘ। 

২। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে 

হয়। 

এখানে পরীক্ষার ফলাফলের 

ওপর ভাগ্য ব! দৈব ঘটনার ভূমিকা 

গুরুত্বপূর্ণ । 

৩] 

৪ ক্ষুপ্রাকার কাগজে অন্নশ্রমে 

ও সময়ে গশ্রপত্র রচনা কর। যায়। 

প্রশ্নপত্র মুদ্রণের খরচও অল্প । 

উত্তর-পত্র পরীক্ষা করা, 

নম্বর বসানে। অধিক শ্রম, সমস ও ব্যয় 

সাপেক্ষ। 

৬। উত্তর সীমিত ও পূর্ব নিদিষ্ট 
নয়। তাই এই পরীক্ষা! ব্যক্তি- 

তিদ্ভিকত। দোষে দুষ্ট । 

পদ্ধতি (11)-_-১৪ 

নতুন পরীক্ষা! নীতি 
১। প্রশ্নের সংখ্যা খুব বেশী কিন্ত 

উত্তর খুব ছোট । 

২। কোন কোন উত্তর শ্রধু চিহ্ন 
বসিয়ে শেষ করা যায়। 

৩। এ অভীকক্ষায় ভাগ্য পরীক্ষ। 

ব। দৈব ঘটনার কোন সুযোগ নেই ! 

৪। গ্রশ্রপঞ্জ রচনায় অধিক 

কাগজ, শ্রম ও সময় লাগে। মুদ্ধণের 

ব্যপও অধিক । 

৫ | অল্প শ্রম, সময় ও বাসে 

উত্তর পত্র পরীক্ষ। কর। ও নম্বর দেওয়। 

ধায়। 

৬। উত্তর পীমিত, পূর্বনিদ্দি্ট ও 
অনেক সময় আদর্শাফিত (9680081- 

01920)। এ পরীক্ষা ব্যক্তিভিত্তিকতা 

থেকে মুক্ত। ৃ 
কি 



২১০ শিক্ষপ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

৭1 বিষয়বন্ত না বুঝে মুখস্থ ৭। নাবুঝে বিষয় মুখস্থ করার 
করার ক্থযোগ খুব বেশী। মুখস্থ কর] ব! প্রশ্ন বেছে তৈরি করার সুযোগ 

প্রশ্ন বা 90882561077-এর ওপর নির্ভর নিতান্ত কম। 

করা যায়। 

৮| সার্থক পরীক্ষার লঙ্গণগুলির ৮| সার্থক পরীক্ষার লক্ষণগুলি 

অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মোটামুটি এখানে বিছ্মান। 

১০1 প্রচলিত পক্থীক্ষা্যবস্থান্ন ত্রুটি (5150:502517045 
01 0010৬010010081] [য:81781198001) 9596০100) 2 

আধুনিক বিগ্যালয় (প্রাথমিক এবং "মাধ্যমিক ), কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয় 
স্তরে যে পরীক্ষা-ব্যবস্থা চলে আলছে এর সুত্রপাত হয় কয়েক শতাব্দী পূর্বে। 
রচনাধর্মীতাই ছিল এর গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় বৈশিষ্ট্য । পরবর্তীকালে দীর্ঘ 
প্রশ্নোত্তরের মধ্যে কিছু টীকা-টিগ্লনী ব1 51১01 00655-এর অবতারণ] দেখ! 

গেল। তবুও রচনাধ্মী পরীক্ষার ত্রুটি অত্যধিক থাকায় বিষয়াত্মক অভীন্ 
উদ্ভূত হল। শেষোক্ত অভীক্ষায় ক্রটিও নিতান্ত কম নয়। তবে রচনাধমী 
৩ বিষয়াত্মক অভীক্ষার সমন্বয়ে সামগ্রিক পরীন্সা ব্যবস্থার ত্রুটি অনেকখানি দূব 
কর! যায়। কিন্ত তত্বগত প্রচেষ্টা অনেকখানি অগ্রসর হলেও উত্ত সমন্বয় 

প্রচেষ্ট। মোটেই বাস্তবায়িত হয় নি। ফলে সেই চিরাচরিত পরীন্মণ প্রথা আজও 

ক্ুল-কলেন্গুলিতে বিছ্মান। এই পরীক্ষার ওপর এত বেশী পরিমাণ গুকত্ব 

দেওয়া হচ্ছে যে গত ছুই বাঁতিন দশক যাবৎ এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচন! 

দানা বেঁধে উঠেছে । সেই সমালোচনা আঙ্গ চরম পর্যায়ে পৌছে গেছে। 

তাই জর্বস্তরে প্রচলিত পরীক্ষার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়েছে। 
(ক) শিক্ষার্থীদের অভিযোগ হল, এ পরীক্ষ। তাদের ভবিষ্যৎ কর্মের সহায়ক 

নয়; অথচ তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর অতিরিক্ত চাপ স্থটি 

কষে । ধে) শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, পরীক্ষ! প্রথার প্রভাবে বিদ্যালয়ে 
প্রকৃত শিক্ষাস্থচক কোন কাজহয় না। (গ) মাতাপিতা৷ বা অভিভাবকদের 
অভিযোগ হল পরীক্ষা তার্দের সস্তানদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। 

(ঘ) বাস্তববাদী মনত্তত্ববিদ্রা। বলেন, পরীক্ষার কোন নির্ভরযোগ্যত। প্রয়োগ- 

যোগ্যতা, যথার্থতা নেই। আবার, (ও) শিক্ষাতত্ববিদ্ব। বলেন, এ পরীক্ষাব্যবস্থা 



পরীক্ষা ও অভীক্ষা ২১১ 

শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অস্তরাপ্দ। তাই প্রচলিত পরীক্ষা -পন্ধতির 
বিরুদ্ধে নিন্দাসূচিক সংজ্ঞ! আজ দিকে দিকে প্রচারিত। 

তাই পরীক্ষা হল (১) শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাঁশের কাবণ (4, 73156 07) 03০ 

20108010109] 5550219), (২) রক্তশখোষক (01007 51101.51), (৩) শিক্ষ।- 

লাভের অন্তরায় (2. 0508015 6০ 16811102), (8) একটি দুঃম্বপ্র (& 

12011009), (৫) প্রকৃত শিক্ষার শত্রু (&2 28617050100 2৫0 0861018), 

(৬) একটি প্রয়োজনীয় অনিষ্টকারক প্রথা (4 1)9085521 2511), 

(৭) প্রতিদ্বন্দিতা ও হিংসাবৃত্তির উভভাবক (4, 098০667 0৫6 11581]5 2150 

5016), (৮) ম্মৃতিশক্তির গৌরব (01019086102 0£ [250)015), 

(৯) মানুষের অজ্ঞতার গভীরতা পরিমাপের দ্বৃণ্য প্রচেষ্টা (4৯ 01551070000 

80620019660 £811£6 006 06003 0 1)100081 10018109), (১০) শিক্ষার 

একখানি মৃত অঙ্গ, (2 6৪0 1১7770 0 500030102)) (১১) ক্রমবর্ধমান 

উতৎপীড়ন (&. £:0.106 €512025), 

উল্লিখিত নিন্দাস্থ5ক সংজ্ঞাগুলির ভেতর দিয়ে পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
হতিবাদ ধ্বনিত হয়। পরীক্ষার ক্ষতিকারক ফলশ্ুঃুতি সম্পর্কে 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রনিধানযোগ্য । শিক্ষাব্দি লইবান 
/]7/, 1. 7২৮7) প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা কবেছেন। 

তাঁর মতে, অন্ততঃপক্ষে যেভাবে পরীক্ষ-পদ্ধতি পরিচালিত ভচ্ছে তাতে বলা 

শাহুল্য যে এ-পদ্ধতি হ্নধমী কর্মে শক্র।! কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে 

শক্তিগত বা সমটিগত কর্মের পরিমাপক হিতেবে প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যপস্থ। 

ণার্থ্যও নয়, সম্পূণ % নয়। ব্যবস্থাটি নিতান্ত অদম্পুর্ণ, অ বশ্বান্য, ক্ষতিকারক ও 

খ্য়ালীপনায় দুষ্ট ।2 তাই রাঁধাকৃধ্শন কধিশনের মতে “প্রাক্স অর্ধ শতাব্দী 
থাবৎ পরীক্ষা-স্যবস্থা ভারতীয় শিক্ষার ঢু্ট ক্ষত হিসেবে স্বীকৃত ।”3 মাধ্যমিক 

1, 10065 11000150501 0250 22009117961075 21৩ 01১9 01101020105 0£ ০1021015 

০, 5)81]১ 9 15951 03 61165 945 05129]1% 05017010660, 27607. 

25:548512. 20935010016 070,০০১ 5,03210115201015 21000101101 ৮2110. [01 

. াহা91065৭ 00 ৪12 11750500965, 21:5119101৩, 52020)085 ০000 2৮১ ঠা? 

৮0179012172 00177177126, 

লি 

3. ধঢ0 20691157916 ৪ ০ভাঠঠাএাডে, (0০ 20091773000 1585 1092] 10০০£101564 

33070 01 06 আ0150 £5200195 0£ 1750108০0০0 6101, * 



২১২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

শিক্ষ। কমিশন ব1 মুদালিয়র কমিশন এবং জাতীয় শিক্ষা, কমিশন অথবা 

কোঠারী কমিশন একই স্থরে প্রচলিত পরীক্ষার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন । 

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিমত £ 

(১) এ সম্পর্কে শিক্ষাদানে সাধারণী পরীক্ষার প্রভাব (10010467169 ০£ 
100116 চ:য7011096101. 01058015178) আমাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয়। 

শ্ক্ষার্দানের ওপর পরীক্ষার প্রভাব এত বেশী প্রতিফলিত যে সামগ্রিক 

শিক্ষাব্যবস্থ। এখন সম্পুর্ণ পরীক্মামুখী (চ781017)80100 0015660) 1 তাই 

সাধারণী পরীক্ষা (00৮1০ চ,:৪7018007) স্কুল কলেজের শিক্মাকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্, উচ্চ-মাধ্যমিক শিশ্ষা-সংলদ, বিশ্ববিদ্যালয় বা রাষ্ট্র ষে 
পরীক্ষ। গ্রহণ করে তাঁকেই আমর। সাধারণী পরীক্ষা বলি। পনীন্দার্থীর। একট! 

নির্দিষ্ট বিষয় অধ্যয়ন করে। সেই বিষয়ের ওপর পর্ষদ সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয় 

বারাষ্ট গ্রশ্থপত্র রচনা] করে। অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষারথীর। উক্ত 

সংস্থা! কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা দেয়। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি 
করে শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞানপত্র (0:61:0610906), উপাধি (062£1:০০) ইত্যাদি 

লাঁভ করে। রাষ্ট্র বা সমাজ এই অভিজ্ঞানপত্র বা উপাঁধির শ্বীরুতি দেয়৷ 
স্থতরাং এই পরীক্ষায় শিক্ষাথদের সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষকের দক্ষতা ও যোগ্যতা! 

পরোক্ষভাবে জঁড়িত। তাই সাধারণী পরইক্ষার ঘথেষ্ট প্রভাব শিক্ষদানে বিদ্যমান । 

সেই প্রভাবগুলি হল £ 

গ্রথমতঃ, পরীক্ষাকেই শিক্ষকর। তাদের সক্রিয়তার প্রধান উৎস বলে 

বিবেচনা করেন । বিদ্যালয়ের সমস্ত সংগঠন, এমন কি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব 

যেন এই পরীন্মাকে কেন্দ্র করেই স্থির হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণী পরীক্ষা বৈষয়িক সাফল্যটুকু (08650121 58০৫685) 
মুখ্য আব জ্ঞানর্জনটুকু গৌণ বলে পরিগণিত হুয়। এটি একটি মারাত্মক 

গ্রভাব--সন্দেহ নেই। কারণ শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ ষ্টি করাই হল 

শিক্ষাদানের আদল লক্গ্য। কিন্ত ঝ্স্তবক্ষেত্রে পরীক্ষার দেওয়াল অতিক্ষম 

করাই শিক্ষার্থীর লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছে । আর পরীক্ষা ব্যবস্থাটি উপায় না হয়ে 



পরীক্ষা ও অভক্ষা ২১৩ 

শিক্ষার লক্ষা হিসেবে পরিগণিত হুচ্ছে। তাই মুখস্থ করে পাশ করাই হয়ে 

দাড়িয়েছে রাজপথ ।: 

(২) পরীক্ষার রচনা-ধনিতা (6555 ১৫ ০7,950051) ২ ব্তমান 

পরীক্ষঃ-ব্াবস্থায় অতাধিক রচনা-ধমিত। বিষ্যমান। ফলে হাতের লেখা, ভাব ও 

ভাষ! প্রকাশের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ কন হয়। হাতের লেখা 

থারাপ হলে বিষয়বস্তরতে গভীর জ্ঞানও কোন কাজে আমে না। ভাছাড়। 

রচনাধমী পরীক্ষার সামগ্রিক ক্রটিগুলিও প্রচজিত সাধারণী পরীক্ষায় বিদ্যমান | 

আবার এই সাধারণী পরীক্ষা! দ্বার! বিদ্যালঘের প্রত্ততিযূনক পরীক্ষ। প্রভাবিত। 

তাই এ পরীক্ষ। ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এত বিক্ষোভ | 

(ত) পরাক্ষা শিক্ষার মানের অবনতি ঘটিয়েছে (26008 
0) 50154810 0£ [:00৪01019) 5 প্রচলিত পর'স।-ব্যবস্থ(ই বর্তমান 

শক্ষামানের অবনতির জন্য দায়ী। পনীক্ষায় পাঁদই শিক্ষার ক্ষ্য ছিপেবে 

পরিগণিত হওয়ায় ,শিশ? ও শিক্ষার্থী, এমনকি অভিভাবকরা নানা প্রকার 

অবাঞ্িত কৌশল অবলম্বন করেন। বেছে বেছে প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ কর, সার! 
বছর প্রড়াশুনার কথ! চিন্ত। ন| করে পরীক্ষার কিছু দিন পুবে রা জেগে পড় ও 

গ্রাইছেট পড়ার ব্যবস্থা, নোট বই, সাছেসশান, নিদিষ্ট প্রশ্নের ওপর নির্ভর 

কর।__ প্রভৃতি পরীক্গ। সম্পকিত প্রক্রিয়া শিক্ষা-মানের অবনতি ঘটিয়েছে । 

(8) নৈতিক মানের অবনতি (5১৬16110601 03015] 500100504) £ 

পরীক্ষায় রুতকার্ধ হওয়ার অর্থ সামাজিক ও রায় শ্বীকুতি অর্জন করা। 

স্বতরাং ষে কোন উপায় অবলম্বন করে পরীশ। পাস করা চাই। এ জন্যই 

অসহ উপাঁয় অবলম্থমেও শিক্ষা ছিধা শোধ করে না। তারা খাতা নকল 

করে, বদল করে, পর্যবেক্ষকর্দের ভীতি প্রদর্শন করে কাজ হাসিল করার চেষ্ট। 

করে। বর্তমানে এর চরম বিকাঁশন্ববূপ গণটোকাটুকি' শটি থেকে নৈতিক 

মানের অবনতির স্বরূপটি পরিক্ষার অনুমান করা যায়। 
৪১ ৮ শী? পপর | আপি পাপা শাল্লা লা শিপ শি িশ্পিপপশীশ লা 

]. 'দহ0001178,050105 11950 02550006006 ৩7০. 10560. 01 106 06 9. 0029175, ধক সং 

[76 05110 15 হ016 11600128106 0020 0106 58৮]6০6 05 5000169) ০104 01000318010 

101 1001/019 53:8001158:10189 15 1000 01205150100 100 1116 9150 090 ৮/০00]0. গক% 

/85 50) 25 09০ 659101179002 02001085136 61680 200, 01017172171 10020012068 

25৩ 1958] 109.”-701712 (6 2049০800132 40148276716) 

2." পূর্দেই বচনাধনী পরীক্ষার ক্রটগুলি দবিস্তারে আলোচলা করা হয়েছে । 



২১৪ শিক্ষপ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

(৫) পরীক্ষা পরীক্ষার্থার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি 
করে (10101100500 01551091 21001002101081176810) 04৪ ০0810010802) ১ 

পরীক্ষা পর*ক্ষাথার শিক্ষার অস্তরায়। যতদিত পরীক্ষার কথ! মনে পড়ে না 
ততদিন শিক্ষার্থী স্বতন্ফূর্তভাবে পাঠে অগ্রপর হয়। বিদ্যালয়ের এবং সাধারণী 
পরীক্দার কথ। মনে হলেই তার্দের মনের ওপর চাঁপ এবং বিরূপ গ্রতিক্রিয়! 
সষ্টি হয়। পরীক্ষার পূর্ধে অনেকের শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরীক্ষ'- 

ভীতিই হুল এরূপ অন্ুস্থতার কারণ। আমল কথা, পন্ধীমা-ব্যবস্থাটিকে 

শিক্ষার্থারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। পরীক্ষ। যেন শিক্ষা-ব্যবস্থার 

একটি ব্যতিক্রম । ৃ 

(৬) প্রচলিত পরীন্ষা দ্বার। শিক্ষার্থার প্রকৃত শিক্ষার পরিম।পু 
করা যার না (099615 6০ 6%910862 129] 20110811029) 2 প্রচলিত 

পর,ক্ষা-ব্যবস্থার বড় ত্রুটি হল, এর দ্বার। শিক্ষার্থীর গুরুত জ্ঞানের পরিমাপ 

করায|য় না। পরিক্ষায় কৃতকার্ধ হওয়া বা ভাল নম্বর পাওয়। অনেকট?। 

'ভাগ্যের ব্যাপার। আর পরীক্ষা পাসের জন্ত অনুমোদিত পাঠ্যব্ষয়ের সবটুকু 

সম্পর্কে জ্ঞানার্$নের ওয়োজনও হয় না। প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর 

ব্যািতা, বুদ্িঃ বিচার-ক্ষমতা, চরিত্র প্রভৃতি বিষয় জড়িত থাকে । বর্তমান 
পরীক্ষা-ব্যবস্থা এসবের পরিমাপ করতে পারে না। তাই এ পরীক্ষা যতদূর 
সম্ভব সংকীর্ণতা দোষে ছুষ্ট। 

১৯১ । পন্রীক্ষ" সন জনন কাম্য (58100108601) 15 88100 

9৮ 011) ৫ 

বহুমুখী ত্রুটি থাক] সত্বে পরীক্ষ। প্রথ| সম্পূর্ণ বাতিল কর! যায় ন]। 
শিক্ষার সঙ্গে পরক্ষ। ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে অধ্রুন করে অন্ঠটির 

চিত্ত] কর! যায় না। জ্বরূপ যেমনই হোক পরাক্ষ! ছাড়। শিক্ষার আদর্শ ও 

লক্ষ্য বার্থ হতে বাধ্য ; কারণ-(ক) শিক্ষাাদের অেণীবিভক্তকরণ, ভরি, 

প্রমোশন, কর্ম ও চিন্তার সামগ্রস্তকরণের জন্ত শিক্দকর। পরণক্ষার প্রয়োজনীয়তার 

কথা অন্থুভব করেন। (খ) মাতাপিত] ও অভিভাবকর! তাঁদের সন্তানদের 

প্রকৃত সাফজ্যের স্বীকুতিপত্র দেখে উৎষুল্ল হতে চান। (গ) নিয়োগকারী তা 

কর্মীদের বিশেষ বিশেষ গুণের প্রকাশ ও ত্বীকৃতি সম্পর্কে জানতে চান। 

(ঘ) সমাজ ওরাই দাবী করেযে সমাজের ও রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের মধ্যে 



পরীক্ষ। ও অভীক্ষা ২১৫ 

দায়িত্বশীল জ্ঞানী-গুণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হোক। (ও) শিক্ষাৰিদ্, সমাজতত্ববিদ্র। 
ভাবেন ষে এমন পরীক্ষা-ব্যবস্থার গ্রচলন হোক যার মাধামে শিক্ষার সত্কার 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হবে। তাই রেন (776%) বলেন, 'সত্যিকার লক্ষ্যে 
পৌছনোর প্রয়োজনীয় উপায় হিমেবে পরীক্ষা-ব্যবস্থ! অব্যাহত থাকুক |; 
সে পরীক্ষার স্বরূপ কেমন হবে-_এ গ্রশ্ন আজ সর্বজনের | 

পরীক্ষা হল শিক্ষার অঙ্গ | শিক্ষার নিদিই্ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণাভ 
থাঁক। পরীক্ষা সেই উদ্দেশ্টকে সফল করার সহায়ক মাত্র। আধুনিক 
শিক্ষা যে শুধু শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের ওপর লক্ষ্য নির্দেশ করে তা! নয়__ 
তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি বিকাশের ওপরও 
গুরুত্ব আরোপ করে । পরীক্ষা-ব্যবস্থা এমন হবে ঘা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক 

বিকাঁশেব পরিমাপ করবে । সেই পরীক্ষ।-ব্যবস্থা কোনক্রমেই সংকীর্ণতা দোষে 
দুষ্ট হবে না। এরূপ পরিমাপ ব্যবস্থা! হবে শিক্ষার স্তাঁয় ব্যাপক ও বিস্তৃত। 
স্দ্তরাং প্রচলিত সংকীর্ণতাধর্মী পরীক্ষ-ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। পরীক্ষ। 

সংস্কারের বড লঙ্গা হবে তার নির্ভরযোগ্যতা (611911165) ও যথার্থতা 

(৬৪11115) বৃদ্ধি এবং সেটা নিদি্ই কোন সময়ের জন্ত শিক্ষার কৃতকর্মের 

বিচার ন| হয়ে তার জীবনের সাফল্যের সহায়ক একট] চলমান প্রক্রিয়। হবে | - 

এটাকে ঠিক পরীক্ষ। নামে অন্ভিহিত ন! করে মৃল্যায়নরূপ ব্যাপক অর্থযুক্ত শব 
ব্যবহার কর কর্তব্য ।3 

৯২ পন্ৰীক্ষা-ব্যবস্থান্ন সংস্ষান্না (86101715 ০0: 
[55817711098 01019) 

শিক্ষার সঙ্গে পর ক্ষ। ওত্প্রোাভাবে জড়িত । পর"ক্গা ছাড় শিক্ষার কথ। 

চিন্ত। কর] ষায় না| কিন্ত গ্রচলিত পরটক্ষার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আজ পুপ্ধীভৃত | 

1,120 985 866] 08001280005 25 0706 09£ 191) 5210] 009205 00 115 
005 9100- 9005 210917001)6--7117768, 

2, ৮6 50700100099 00180017,5 105011 000 00] ৬৮101) 0০ 10091100002 
78550155000 9150 ৮101 005 20001070091 210 500091 0০ ০1010056170 01 0106 017114, 
115 01755102] 2170 101271091] 1009101), 1315 500191 2,01105000061)1 2100 01161 20019115” 
100160126 ৭৭199015 01101511025 11] 2 014 ৮111 20. 2110101)0 06৮০10272৩1 01 
1175 চিট ০2, ০018, 

১ 4৯ 2২100 ০০1 00391008102 052 16100051701 92 10 10001553003 761157 
ঢা] ৪170. 110,501 65805113907013. ৪0000 198150. 2৮৪11190101) 2. 20370017065 
070905059 61060 96176101716 006 50085)0 00 17001021015 1021 04৫ 201) 0৮086€176 
206 051 0 052015116 005 00510 01 1015 10211010081706 20 0 01৬212 020৩2 
01 11001 1 22012110110 015 150402007,5 1963, ১,777 
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২১৬ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

শিক্ষার সহায়ক হিসেবে পরীক্ষ।-বাবস্থাকে অক্ষু্ন রাখতে হলে এর সামগ্রিক 

সংস্কার প্রয়োগন। বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশনের মতে আমরা যদি পরীক্ষাকে 

সঠিকভাবে ও বুদ্ধিসঙ্গত কৌশলে প্রয়ৌোগ করতে পরি তাহলে শিক্ষ'-প্রক্রিয়ার 
সর্বাপেক্ষ। সহায়ক উপায় হবে এই পরীক্ষ।। যদি পরীক্ষার গ্রয়োজন থাকে 

তবে সর্বাগ্রে এর আমূল সংস্কারের প্রয়োজন।; এক্ষণে পরীক্ষা সংক্ষারের 
পদ্ধতিগুলি আলোচন! কর! হল ঃ 

(১) আভ্যন্তরীণ (115051581) এবং মাধারণী পরীক্ষায় (728৮110 01 

62661179] 6800108010৮) তিন প্রকার প্রশ্নের স্মন্বয় হবে-_-ব5নামূলক 

(83535 (5০), সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোতর মূলক (91010 2751 €5৫) এবং 

বিষয়াত্ক বা নৈর্বযক্তিক (01৩০৮৮০ 50৫) গুশ্ন। প্রশ্ন হবে সার্ধক 

যূল্যায়নের লক্ষণ বিশিষ্ট অর্থাং এর ভাব, ভাষা, উত্তরের নির্দেণ যথাযথ, 

নির্ভরযোগ্য, উদ্ধেপ্তমুখী ইত্যাদি । লামগ্রিক পাঠ্যস্থচীকে কেন্দ্র করেই প্রশ্ন 
রচিত হুবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষল্প নির্বাচনের 

হুযোগ যেন না থাকে। শিক্ষার্থীর যৌলিকত্ব বিচারের হুযোগ থাকাও বাঞ্ছনীয়। 
তাই প্রশ্থ রচনার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্ত মুখস্থ করার পরিবর্তে 

যৌঙ্জিক চিস্তাধার। (001810591 0:1010108) বিকাশে উৎসাহিত করা। 

(২) বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ও সাধারণী পণীক্ষার ওপর সমান গুরুত্ব 
অ্ণ করতে হবে 1 উভয় ক্ষেত্রে সমান সামাজিক মর্যাদা দেওয়াও প্রয়োজন । 

সঙ্গে দঙ্গে সাধারণী বা বঠিভাগীয় পরীক্ষার সংখ) হাস করে আভাস্তরী 

পরীক্ষার সংখ্য। বৃদ্ধি করাও প্রয়োঙ্গন। বলা বাহুল্য, আভাত্তরীণ পদীক্ষা হবে 
শিক্ষণ প্রয়া ও শিক্ষার শিক্ষালাভের উপায় স্বরূপ; অথ5 মাধাবণী 

পরীক্ষার সঙ্গে সামক্তশ্তপূর্ণ । এমনভাবে শিক্ষার্থীকে প্রস্তত করে দিতে হবে 

ষেন ভারা আগ্রহ সহকারে সাঁধারণী পয়ীক্ষ। দিয়ে কৃতকার্য হতে পারে । 

(৩) পরীক্ষায় সার্ফল্যাঙ্ক দানের পদ্ধতিও সংস্কার করা গুয়োজন। 

বর্তমান প্রথায় সংখ্যাগত সাফল্যাঙ্ক প্রানের রীতি খুববেশ প্রচলিত। 

212৮৬6০০০০০, 166] 0076 05:700108000]17613015 05511060800. 17621116151 

1৭6৫ 0০4) ০6 0156160] 8900৩ 00) 0156 509০9:0018] 00090955, ]1 35377109801073 816 

77066069581 % 81001700810 16107 0 00056 15 501]] 00015 1)60655520. 

70771857529 22800120) 007777233107, 



পরীক্ষা ও অভীক্ষ ২১৭ 

পাফল্যাঙ্ক প্রদানের এই গুচলিত প্রথা হল লমগ্র উত্তর পত্রখানি প্রথম থেকে 

শেধ পর্যস্ত দেখা ও প্রতিটি গ্রঃশ্র উত্তরের শেষাংশে নম্বর বসানে। | পরে 
এই প্রদত্ত নঘ্বরগুলিপ যোগফল হুল পরীক্ষার্থার পরীক্ষার ফল। এ প্রথার 

কুফল্প বহুব্ধি। প্রথমতঃ) পরীক্ষঃথাঁদের বিশেষ কোন প্রশ্নের উত্তর 

তুলনামূলকভাবে মৃল্যায়িত হয় না। ন্বিতীয়তঃ, গুথম একটি বা ছুটি গ্রশ্থের 

উত্তর ভাল হওয়ায় পরবত্ত নিয়মানের উত্তর বিচারের সময় পরীক্ষকের একই 

মানসিকত। ক্রিয়াশীল হয়। আবার প্রথমাংশের উত্তর খারাপ এবং 

শেষাংষেব উত্তর ভাল হওয়া] সত্বেও ক্লুবিচার পাওয়া যায় না। 

পরীন্দাকে এসব ক্রটি থেকে মুক্ত করার জন্ত প্রথমেই সম গ্র উত্তর-প্রটি 
পড়] এবং পরক্ষকর নিজন্ব বিচার অন্মারে উত্তর-পত্রগুলিকে প্রথমে 

শ্রেণী বিভক্ত করে নেওয়া উচিত। উত্তর পররগুলিকে সাধারণত: পাঁচটি 
শ্রেণীতে (76-03106-5081৩) ভাগ কর! যায়-_-যেমন, (4) অতি উত্তম 

(6০911270), (8) উত্তম (£০০93)» (0) মধাম (6310 01 8৮21886), 

(10) খারাপ (0001), (2) অত্যন্ত খারাপ (৬65 70991) একে আবার 

সংখ্যাগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর যায়, যেমন-_-/& ₹ ৭১৮১ ট- ৬১:৭০) 
0০-৫১-৬০১0 -৪১_-৫০, 8-৩১--৪*। সমগ্র উত্তরপত্র পড়ার পরেই 
পরীক্ষকের বিচার অনুসারে এগুলি পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ভাগ কর হল। 

এবার প্রশ্ন অনুসারে খাতা দেখ! ষেতে পাবে । ১নং গুশ্বের উত্তর পরীক্ষ। 

কবে সাদল্যাঙ্ক দেওয়] শুর হছল। সমগ্র উত্তরপত্ুগুলির ১নং প্রশ্নের উত্তর 

দেখা ও সাফল]াহ দেওয়ার পর ২নং প্রশ্নের উতর (সবগুলি উত্তরপতের) 

পশীক্ষ। কর] ও সাফল্যাঙ্ক দিতে হবে। এই ভাবে সবগুলি উত্তরপত্জের গুশ্ন গুলি 

দেখার পর প্রতিখান| উত্তপহ্ের সাফল্যাঙহা যোগ দিতে হবে। এতে দেখা 

যাবে & বিভাগের খাতার সাফল্যাঙ্ক ৭১ থেকে ৮* এর মধ্যে, ৪ বিভাগের 

খাতার সাঁফল্যাঙ্ক ৬১ থেকে ৭* এর মন্যে আছে--ইভ্যাদি। এই শ্রেণীগত 

(অর্থাৎ 4. 9. 0. ইত্যাদি) সাফল্যান্কের সঙ্গে উত্তরপত্জের গ্রশ্ুগত 

সাকল্যাঙ্কের যোগফল সামগ্তস্তপূর্ণ হলে ধরা যেতে পারে যে, মোটামুটি মূল্যায়ন 

প্রক্রিয়া ক্রটিমূক্ত হয়েছে । এখানে দুটি দধার।র জমন্থয় হল। প্রথমটি 
একবার একখানি উত্তরপত্রের সব প্রশ্থেব উত্তর পাঠ করে উত্তরপত্রৎথখনিকে 

£15৫75০70 5০816-এ শ্রেণী বিভক্ত করা । দ্বিতীয্টি হল সকল ছাঞ্জের 



২১৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

উত্তরপত্র থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করা ও সাফল্যাঙ্ক বসানোর পর 

একই উপায়ে ছিতীয় প্রশ্নের উত্তর বিচার কর] ও নম্বর বসানো । এর ফলে 

ক্রটির পরিমাণ কম হবে-_ এতে সন্দেহ নেই। 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সংখ্যাগত সাফল্যাঙ্কের পরিবর্তে শুধু উপরোক্ত 
116-00100-50816 ব্যবহারের কথা সুপারিশ করেছেন (২50016 0, 122) 

এর দ্বারা শিক্ষার্থীকে শ্রেণীবিভক্ত করাও যায়। 4 নম্বরটি দ্বার বোঝায় 

শিগ।থাঁ প্রথম ১০ জনের মধ্যে, 9 দ্বারা বোঝায় দ্বিতীয় ১০ জনের মধ্যে আছে 

_ ইত্যার্দি। এরুপ শ্রেণীবিভক্তকরণকে পুনরায় শতকর। হিসাবে (চ6:০27016 
95561) পরিবতিত কর! যায় । ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষক শঙ্কর] হিসানে 

খ্যাগত মান ধাব করার পর তাকে শ্রেনীগত (4. 3.0. ইত্যাদি) পর্যায়ে 

পরিবতিত করে ফল প্রকাশ করতে পারেন। 

ফল প্রকাশের সময় শ্রেণীর ছাত্র সমস্টির আক্ষরিক ক্রম (21017950591 

07067) অনুসারে নাম সাঁজয়ে প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়। ধরা যাক-_প্রথঙ্ 

শ্রেণীতে ৭ জন ছাত্র আছে। আক্ষরক ক্রমঅন্ুসারে ফল প্রকাশ করলে 

হিংসাম্মক প্রতিযোগিতার ুষ্টক্ষত শিশ্ষথাঁদের বিভ্রান্ত করবে না। 

* (8) পরীক্! সংস্কারের জন্ত পরীক্ষ, গ্রশ্ন-রচিয়ত মডারেটর 

(4190:9007) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের ষথাষথ শিক্ষণ প্রয়োজন । এখানে কেন্দ্রীয় 

শিক্ষাবিভাগের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং প্রত্তিটি রাজ্য সরকারে তান 

শাখা পাকা প্রয়োজন। এই সংস্কা দ্বাবা পরিচালিত হবে পরীকঙ্গ।-সংক্রান্ত 

গব্ষণ!, আলোচনাচতব্র, সেমিনার প্রভৃতি । ম্বজনপোধণ নীতি পারিভ্যাঁগ 

করে প্রকৃত দক্ষ বিষরশিক্ষককেই পরীক্ষক নিয়োগ করা বাগুনীয়। বিদ্যালয় 

শিক্গিকদের মাঝে মাঝে পরক্|-সংক্রান্তু 28 3৪৮15570515 বেওয়াব 

ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। পর.ক্দকের ওপর পরীক্ষাখুর ভাগ্য নিয়ন্িত হয়| 

অন্তএব পরীক্ষককে উপযুক্ত ও দক্ষ করে তোল! রাহীয় ও সামাপ্রিক কর্ঠব্য। 

১৯৩! শিক্ষাপ্ পন্বীক্ষা। নয়, মুলযায়ন (০৫ ছ017086105 
006 ৪1002610011 70008660910) 2 

শিক্ষা একটি গতিশীল জীবন্ত ধার]| তার সজীব ধারায় প্রভাবিত 

হয় সামাজিক মানুষের ইচ্ছা-মনিচ্ছা, আশা-আকাক্ষ!, শ্বভাব-প্রকৃতি, 
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হাবভাব, আচার-আচরণ, কর্মগ্রচেষ্টাী আর তাঁর ফলশ্রুতি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 

শিক্ষার্থীব লব্ধ জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতা, আগ্রহ ও অভিরুচি সম্পর্কে বাছনীয় 
পরিবর্তনসাধন করাহ হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য । এই পরিবর্তন এল কিন! 
ত বুঝবার একমান্র উপাঁয় হল পরীক্ষা । পরীক্ষাই শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি 
অনধাবনের একমাজ্ম ও অন্ততম উপায়। 

বর্তমানে পরীক্ষার পাশাপাশি মূল্যায়ন শব্দটি ব্যবহৃত হয। ছুটি শব প্রায় 
সমার্থক হলেও উভয়ের লক্ষ্য, উদ্দে্ট ও ভূমিকা এক নয়। পরটক্ষ। শব্ষটি সংকীর্ণ 
অর্থে ব্যবহৃত হয়; পক্ষান্তরে যূল্যায়্ন শব্দটি অতি ব্যাপক ও বহুমূখী উদ্দেশ্ঠ দ্বার 

অভিব্যক্ত। বর্তমান পরীক্ষা পছ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পুথিগত 

ব্্যার আংশিক বিচার করা যায় মাত্র; তার সম্পূর্ণ 

শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার কর সম্ভব নয়। গ্রচলিত পরীক্ষ! ব্যবস্থার সংকীর্ণ 
সম্পর্কে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এ পদ্ধতি শিশুকে সামগ্রিকভাবে বিচার ও 

ঘাচাই করে না। শিক্ষার্থীর বোধশক্ি, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, সামর্থ 
ও কৌশল ইত্যঞ্দ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই পরীক্ষায় প্রকাশিত 
হয় না। পরীক্ষা শবটির মধ্যে অন্তদৃষ্টিব নিতান্ত অভাব । তাই আধুনিক 
শিক্ষায় পরীক্ষা (২9701080090) শবের পরিবর্তে মূল্যায়ন (ছ৮8101861077) 

শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে লিগুকুইষ্ট (16. 7. 77015) বলেন যে পাঠ্য 

বিষয়বস্ত সম্পর্কে ধারণার সংকীর্ণতা থেকে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও 

সাবিক বিকাশ যাচাই করার জন্ত পরীক্ষার পরিবর্তে মৃল্যারন শব্দের ব্যবহার 

অধক যুক্তিপঙ্গত। শিক্ষ! শব্দের হার যূল্যায়নও ল্যাপক অর্থে ব্যবহ্থত হয়। 

বাস্তবক্ষেত্রে মূল্যায়ন দ্রব্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত তুলাদণ্ড নয়__উহা৷ সিদ্ধান্ছে 
পৌছানোর উপায় মাত্র। মূল্যায়ন শুধু পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্ত সম্পকিত অঙ্জিত জ্ঞানের যাচাই ও বিচার করে না। 
বরং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানপিক গুণ, ক্ষমতা, দক্ষতা, ব্যক্তিত 
আঁচার-আচারণ গুভত সামগ্রিক যোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 

চেষ্টা করেও? 

গবীন্দা ও মুল্যাযন 

5 তুলনীয় £ ]1) 005550002210170 0172 270019813 13 11190751019 251000 01 
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২২৩ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষার প্রভাব ও তার ফলশ্রুতি যাচাই করাই হুল 
ুলনায়নের শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মৌলিক মৃল্যায়ন। সঠিক উদ্দেশ্তা নির্ধারণ 
মৌলিক ধারণা করেই শিক্ষার বর্মক্থচী:স্থিরীকৃত হয়। এই উদ্দেশ্তগুলি 
গভীর আগ্রহ-প্রণোদছিত। আর উদ্দেশ্ত সিদ্ধি না৷ হলে শিক্ষান্থচীর ব্যর্থতা 

প্রমাণিত হয়। 

শিক্ষার্থীর দেহে-মনে পরিবর্তন আনবার পূর্ব পরিকল্পনা অনুমারে শিক্ষণীয় 
বিষয়বস্ত (অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, ইতিহাল, তৃগোল ইত্যাদি) নির্ধারণ 
করাহয়। তাই শিক্ষাকর্ম চলাকালে নান। পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে 

শিক্ষার্থীব্র বাঞ্ছিত পরিবর্তন এল কিনা.শিক্ষক তা লক্ষা করেন। শিক্ষার্থার 
মধো কোন পরিবর্তন স্থচিত হলে জান! যায় ষে নির্ধারিত বিষয়ের 

শিক্ষ-অভিজ্ঞতার (162101)5-2য211217০6) ফলাফল সার্থক । কোন নির্দিষ্ট 

ক্ষণে শিক্ষার্থীর রুতকর্ষের ফলশ্রুতি বিচার করাকে মূল্যায়ন বল] যায় না। 
মুল্যায়ন হল একট! সজীব গতিশীল প্রক্রিয়া |; কতটুকু স্থিরীকৃত উদ্দেশ 
সার্থক হল, শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষা-অভিজ্ঞ গার কার্যকারিত। এবং শিক্ষার মৌলিক 
'জক্ষ্যের গ্রাতি কতটুক অগ্রসর হওয়া অন্তভব হল--এই তিনটি বিষয় মূল্যায়ন 

প্রঞ্িয়ায় বিচার কর! হয়। 

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা উদ্দেশ্ত (4), শিক্ষা-অভিজ্ঞতা বা 

বিষয়বস্ত (4068195) এবং যুল]ায়ন (৩০13০০)--এই তিনটির মধ্যে একটা 
আন্তঃসম্পর্কের (551-:615610051) সন্ধান পাই। স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য পিছ্ছি 

হল কিন! ত1 জানবার জন্ত যুল্যায়নের গ্রয়োন হয়। সুতরাং উদ্দেশ্টটি 

উদ নিষষবন্ত ও. ব্ষিয় শিক্ষার্ন অভিজ্ঞত| এবং যুল্যায়নের প্রয়োজন বিধায় 

মুলাযণের সম্পর্ক এটি কেন্দ্রঙথলে অবস্থিত। তাই শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রথম 
স্তরে আমে উদ্দেশ্ঠ স্থিরীকরণ। স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য অনুসারে বিষয় পঠন-পাঠনের 

ব্যবস্থা কর] হয়। উদ্দেশ্যপূর্ণ হল কিনা অথবা উন্দেশ্তের কতটুকু অংশ সিদ্ধ 

হল তা৷ যাঁচাই করার জন্য মূল্যায়নের ব্যবস্থা কর! হয়| উদ্দেশ্ট, শিক্ষ'-অভিজ্ঞত। 
এবং মূল্যায়নের আস্তঃসম্পর্ককে চিত্ররূপ ভ্রিকোণাকারে স্থাপন করা যায়। 

বর্শেষে একবার মাত্র লিখিত বা মৌখিক অথব] উভদ্ন প্রকার অভীক্ষা 

দ্বারা কোন শিক্ষার্থীর অন্িত জ্ঞান, গুণ ও কৌ।ণলাদির বিচার সঠিক ও 
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পরীক্ষা! ও অভীক্ষ। ২২১, 

যুক্তিসম্মত হতে পারে না। উদ্দেশ্বামুখী পাঠ্যতালিকার বিষয়াদি নিষ্কে' 
বিষ্ভালয়ে সার! বৎসর পঠন-পাঠন কর্ম পরিচালিত হয়। শিক্ষাবর্ষের সর্বক্ষণ 
শিক্ষাকর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, আচার-আচরণ, সামর্থ্য ও অভিরুচি 
প্রগতিযূলক পরিবর্তন (:08:65515 ০1391786) অবিচ্ছেন্চভাবে আমতে 

২:/ 

থাকে। ম্থৃতরাং কোন বিশেষ সময়ের অভীক্ষ! দ্বার! এই পরিবর্তন বিচার 
করা সম্ভব নয়। তাই সার্থক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন__ 

() শিক্ষারভের সময় শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে 
পূর্ণ বিবরণ রাখা ;, (0) সমস্ত শিক্ষাবর্ষে শিক্ষাার জীবনে কি কি পরিবর্তন 
চিত হুল) পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার পর্ণ বিবরণ রাখা, 
(1) শিক্ষার্থীর জীবনে সংঘটিত পরিবর্তনের কতটুকু উন্নয়নমূখী অথব! 
সার্থকতার পথে এগিয়ে গেঙ্গ, তার মূল্যায়ন বা প্রমাণভিত্তিক আলোকে 
(11210 0৫ ৪৮10610০) বিচার বিবেচনা করা ।£ 

মূল্যায়ন শিক্ষাকর্মের সকল ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। শুধুমাত্র কৃতিত্ব 
(801১1556106) যাচাই বা পরিমাপ করা মূল্যায়নের কাজ নয়। মুল্যায়ন 

প্রক্রিয়ার ছারা শিক্ষালাঁভের উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হুল, শিক্ষার্থীর অর্জিত 
জ্ঞানের কার্ধকারিতা এবং সামগ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য, এর দ্বারা কতটুকু সাফল্য 
লাভ হুল ত] পরিমাপ করা ষায়। 

৯৪] মুল্যায়তনন্ন ও প্রচয়াজনীয়ত। (01 »1786 092 15 

চ81096100) 2 

শিক্ষা এমনই একটি জীবন্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়! যে এটি শিশুর জীবনে 
অবিচ্ছেগ্য ধারায় পরিবর্তন নিয়ে আগে । এই পরিবর্তনশীল পথে শিশু দিনে দিনে 
পপ 
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২২২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধ'ত ও পরিবেশ 

বধিত ও বিকশিত হয়। আমাদের শিক্ষাধার! শিশুর জীবনে কতটুকু পরিবর্তন 
আনল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আর কতটুকু পরিবর্তন আনতে হবে, তার জন্য 
মূল্যায়ন হাবী কিকি পদ্ধতি প্রয়োগ কর প্রয়োজন--এসব শিক্ষককে 

05 নিখুতভাবে জানতে হয়। তা জানবার একমাত্র উপায় 
হল যূল্যায়ন প্রক্রিয়া । শিক্ষার্থীর কৃতকর্মের মূল্যায়ন তার ভাবী কর্মক্চীর 
ভিতিম্বূপ। মেনজেল (0. 18/. 71661) উপম] দিয়ে সুন্দরভাবে কথাটি 

ব্যক্ত করেছেন-__ছুতোর বা রাঁজমিস্ত্রী নিভু'ল ও সুন্দর করে কাজ করবার ভন্ত 

বারবার পরিমাপক যন্থা্দি ব্যবহার করেন। দেইবূপ শিক্ষককেও শিক্ষার্থীর 

শিক্ষাকর্ষের প্রগতি বিচারের জন্ত লক্ষ্য করতে হয় শিক্ষার্থীরা একই উদ্দেশ্ে 

পরিচালিত কিনা, শিক্ষার্থীর দক্ষতা কতটুকু বিকাশ লাভ করল, প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান তাঁর লাভ করছে কিন! এবং লব্ধ জ্ঞানকে বাশ্তবে বূপায়িত করতে 

পারছে কিন। উত্যাদি। 

শিক্ষক নিজেও মূল্যায়নের দ্বার যথেষ্ট উপরূত হন। শিক্ষাকর্মের মাধমে 
শিক্ষার বাঞ্িত শিক্ষ। ও পরিবর্তনের মুল্যায়ন হল শিক্ষকের কর্মের 

নুল্যায়ন। উৎপাদনের প্রাচুর্ধের দার কৃষকের শ্রমের বিচার হন্স। আইন- 

ব্যবসায়ীর যুক্তির যূল্যায়ন করেন জুরী। রাজমিম্ত্রী ও ছুতোরের কর্ম যাচাই 
নিন করেন গৃহকর্তী। পূর্ব নির্ধারিত ওষুধের প্রয়োগ-ফলাঁফল 

নুলায়ন না জেনে চিকিৎসক তার রোগীর জন্ত পুনরায় ব্যবস্থাপত্র 

দিতে পারেন লা। কারণ, বেোগীকে রোগমুক্ত করাই হল চিকিৎসকের 

কাঁক্। তেমনি শিক্ষকের বর্মের যাচাই হয় শিক্ষার্থীর কর্মের মূল্যায়নের 

মাধ্যমে । | 
শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য বিদ্যালয় কতকগুলি শিক্ষামুখী উদ্দেশ্য 

(দ0059610159] 01012061535) স্থিরীকৃত করে। মূল্যায়নের মাধ্যমে বিচার 

কর হয় এই উদ্দেশ্য কতথানি সিদ্ধ হল। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা বোঝ! 
যায় শিক্ষার্থী কতখানি অগ্রনর অথব। অনগ্রনর, তার ছুর্বলতা ও কৃতিত 
ল্যান উন্নততব.. কোথাঁয়। মুল্যায়ন মারফত শিক্ষক জানতে পাঁরেন কোন্ 
শিক্ষণের সাধক পদ্ধতি তার শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট উপায় এবং প্রচলিত ও 

গৃহীত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী কতটুকু লাভবান হল। শিক্ষারর্ষের ক্টি-বিচ্যুতি 
প্রা পড়ে এই মৃল্যায়নের ফলশ্রুত ছারা । শিক্ষার মূল্যায়ন শিক্ষককে 



পন্দীক্ষ। ও অভীক্ষ ২২৩ 

'ভাঁলমন্দ বিচারে সাহাধ্য করে। ফলে শিক্ষক বিষ্য়বন্তব পাঠেব লক্ষ্য ও 

উদ্দেশ্ের পরিপ্রেক্ষিতে আরও সুন্দর পঠি-পরিচালনার উপায় ([001:0520067 

06135000090) উভাবন করতে পারেন এবং শিক্ষাকর্মকে আরও উন্নততর, 

দার্থক ও উদশ্বমুখী করে তুলতে পারেন। 

মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষকের ন্যায় শিক্ষার্থীও উপরৃত হয়। একটু 
বিবেকবুদ্ধিদম্পন্ন শিক্ষার্থী সহজে বুঝতে পারে নিজের শিক্ষা কতটুকু হল, 
তাঁর কতকাধত। অথবা অরু তকাধতার মূলে কি আছে, ত্রুটি সংশোধনের উপায় 

সলাধন শিক্ষার্থীব কি ইত্যাদি ।« এ সম্পর্কে শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট তার 
তাত্মবি্রেষণের সুবিধা-অস্থবিধার কথ! আলোচন। করতে পারে | মৃল্যায়ন 

শি এমনি করে শিক্ষার্থীকে আত্মবিপ্লেষণের সৃঘোগ কটি করে 

দেয়। মূল্যায়নের প্রভাবে তারা রুতকার্ধতার উপায় উদ্ভাধন করে নতুন 
পথে, নতুন উদ্যমে স্ব-ম্ব কর্মে অগ্রদর হতে পারে। 

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আধুনিক পরীক্ষার সংকীর্ণত। দ্বার! প্রভাবিত। 
'ার! জানে যে বি্ষয়বস্ত সংক্রান্ত লব্ধ জ্ঞান অংশতঃ বর্ষশেষে পরীক্ষার মাধ্যমে 

যাচাই কর] হবে| সুতরাং তার! পাঠ্যবিষয়ের অতি প্রয়োজনীয় অংশটুকু 

গথস্থ করার জন্য উদ্যমট্ুকুকে শেষ করে দের । এক কথায় বর্তমান শিক্ষাথীর 

এন্সনাধন সধাস্সক পা5-প্রক্রিয়া পরীক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু যুল্যায়ন 
৮? আখং প্রক্রিয়া অতি ব্যাপক। তাই শিক্ষার্থীরা যখন দ্ানবে 
৮, যে শিক্ষার বহুবিধ উদ্দেশ্য বিচিত্র উপায়ে (0175100 

6৮105) পরীক্ষিত হবে তখন তার] নিজেরাই অংআ্বিকাশ ও শিক্ষাঙ্গাভের 

জন্ত ব্মূখী উদ্দেশ্য গ্রণে।দিত পস্থা অবলবন করবে। 

পূর্ব দির্ধারিত উদ্দেশ্য অঙ্ুসারে যুল্যায়ন প্রক্রিয়। নিয়ন্ত্রিত হয় । আবার 
ক্ষার্থার প্রয়োজন, সমাজের চাহিদা এবং শিক্ষা-মনম্তত্ব দ্বার! উদ্দেখ্ুগুলি 

সাধন পাঠাতানিক। স্থিরীরূত হয়| সমাজ পরিবর্তনশীল, সমাজের পরিবর্তনের 
পাববরতন-পবিবর্ধনে সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন এবং শিক্ষ-মনস্তত্বও প্রভাবিত । 
বিন পরিবর্তনশীল সমাজ ও ব্যক্তির প্রয়োজন অন্রপারে শিক্ষার 

বিষয়স্থচী ও (0৮100141) নিয়ন্ত্রিত, পুনধিবেচিত ও পুরিবধিত হতে বাঁধ্য। 

যুূল্যায়নের ফলত আমাদের পাঠ্যতালিক পরিবর্তন ও পরিমার্জিত করতে 
সাহায্য করে। |] 

শি 
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“৯৪ 1 সার্থক মূল্যা়চনন্র কৌশল (72581086107. 06৮1065) ৪ 

মূল্যায়ন শবটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । যুল্যায়নের দ্বারা পরীক্ষার একটা 
চলমান প্রকৃতি (00186100043 06653) সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । এর দ্বার। 

শিক্ষার্থার দেহ, মন ও হৃদয়ের সবাঙ্গীন পরিবর্তনের পরিমাপ কর! সম্ভব। 

কিন্ত যে কোন একটি প্রক্রিয়া দ্বারা (যেমন, রচনাধ্মী পরীক্ষা ব৷ বিষয়াত্মক 

অভীক্ষ! ইত্যাদি) শিক্ষার্থার মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তাই সার্থক 

মূল্যায়নের জন্ ছুই বা ততোধিক কৌশলের (19165) আশ্রক্প নিতে হয়। 
নিন্গে একসপ কয়েকটি প্রয়োজনীয় কৌশল উল্লেখ কর! হল 

(১) লিখিত পরীক্ষা! (৬/110651) 5::81001086107) ৫ লিখিত পরীক্ষ। 

তিন প্রকার প্রশ্নের সমগ্থয়ে পরিচালিত কর বাঞুনীয় ; যথা-_রচনাধর্মী প্রশ্ন 
(5595 (০০ 411650107), সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (91016 00656100-81)521: 

(50১6) এবং বিষয়াত্মক প্রশ্ন (091০0 0850 006501073)| বে 

চিরাচরিত প্রথায় পরীক্ষার ব্যবস্থা! না করে এর আমূল সংস্কার করে প্রয়োগ 
কর] যুক্তিযুক্ত রঃ 

(২) মৌখিক পরীক্ষা (0:81 [65:)৪ লিখিত পরীক্ষার পরিপূরক 
হিটদবে মৌখিক পরীক্ষা অত্যাবশ্যক। শিক্ষার্থীর পাঠ-দক্ষতা, উচ্চারণ 
ভঙ্গিমা, ভাষার দখল, সাধারণ জ্ঞান, সংবার্দ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা-- 

ইত্যার্দি সম্পর্কে প্রত)ক্ষ প্রমাণ পাওয়ার জন্ত মৌখিক পরীক্ষা অত্যাবশ্তক | 

(৩) ব্যবহারিক পরীক্ষ। (1:8001081] 70101901012) 2 ১২৫ পৃষ্ঠায় 

এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচন। কর। হয়েছে। 

(8) পরধবেক্ষণ (003605৪0107) $ সারা বৎসর শিক্ষাকর্ম পরিচালনার 

সময় শিক্ষক সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অঙ্্রাগ, অভিরুচি,, প্রবণতা, 

আচার-আচরণ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং সে সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
(:5০0:৭5) করতে পারেন। শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে এইভাবে 
লিখিত বিবরণ শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বিচারের অশ্নকূলে অতি অমূল্য সম্পদ__ 

সন্দেহ নেই। 
বিড লন রি 

“গরীক্ষ। সংস্কার পূর্ব অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। 
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(৫) অনুসন্ধান ভালিকা (00০০11156) £ অন্ুসদ্ধান-তাঁলিকার 

ব্যবহার একপ্রকার প্রশ্নোত্তর শচক অভীক্ষ। | এর মধ্যে কিছু বক্তব্য সহ প্রশ্ন 
দেওয়া থাকে । বক্তবে]র ভেতর থেকে প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করতে হয়। 
শিক্ষাবর্ষে মাঝে মাঝে এরূপ অনুসন্ধান-তালিক1] বাবহার ছারা প্রশ্রের 

উত্তরগুলির তাৎপর্য অশ্রসন্ধান করে শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনেক কিছু জান! যায়। 

প্রশ্নগুলি সর্বদা উদ্দেশ্মুখী হবে এাঁবযয়ে কোন সন্দেহ নেই। একে 

প্রশ্নোতর (08656107808106) কৌশলও ব্ল। হয়। অনুরাগ (07621656) 

দৃষ্টিভঙ্গী (90086) প্রভৃতি সম্পরকিত প্রঙ্হোত্তর শিক্ষার্থীর উক্ত বিষয়গুলি 
স্হে ব্যক্ত করে। « 

(৬) আরোপিত কর্মভিত্তিক পরীক্ষা (4551£000577530 

মাঝে মাঝে শিক্ষাথণুকে ম্বগৃহে পাঠচর্চার (8000০ 6৪51) জন্ত বিভিন্ন প্রকার 

নির্দেশ দেওয়। ঘেতে পারে । এই নির্দেশগুলিতে এমন প্রশ্নের উত্তর চাইতে 

হয় যাতে শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রেরণ৷ জাগরিত হয় এবং এ প্রশ্নের উত্তর তরি 

করতে শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সহায়ক পুস্তক, পত্রগ(ত্রকা্দি পাঠ করতে হয়। 
এভাবে শিক্ষার্থীর ন্বচেষ্টা প্রস্থত কর্মের পরীক্ষা করে নম্বর (9০090178) বসানো! 
যায়। “এরপ নম্বর দ্বার শিক্ষক শিক্ষার্থীর ক্রমোল্নতির রেখাচিত্র (৫:87917) 

মংরক্ষণ করতে পারেন । 
(৭) শিক্ষার্থীর উৎপাদন (501511+5 6:০০) 2 কর্মভিত্বিক শিক্ষণ 

([.210108 5 9008) পর্যায়ে শিক্ষার্থী যেসব সামগ্রী তৈপ্ি করে বা যেসব 

বাস্তব কর্মসম্পাদন করে সেগুলির বিচার করে বিবরণ রাখা এবং পাঁচ পয়েণ্ট 

স্কেলে (5০-0০917৮ 5০816) মুল্যায়ন কর! ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা উচিত । 

উল্লেখ কর। যাঁয় যে, পশ্চিমবঙ্গ মধাশিক্ষ! পর্ষদ কর্তৃক বর্তমান সিলেবাস অনুসারে 

নর্ধারিত যে কর্মশিক্ষা1! দেওয়। হয় তা থেকে বিবরণ স্থংগ্রহ কর। সহজলাধ্য। 

(৮) বিভিন্ন বিবরণ (১০৮1৪1 1500105) £ বিবরণ নানা প্রকারের 

হতে পারে- যেমন, শিক্ষার্থীর 'দনলিপি (49715 01975), বিশেষ ঘটনালিপি 

(40600065] 750018) এবং সর্বাত্মক পরিচয় পত্র (00000196016 

[€০09:5) ইত্যাদি । শিক্ষার্থী নিজেই নিজের প্রতিদিনের কাজকর্মের বিবরণ 

লিখবে । এটাই হুল তার দিনলিপি । এই দিনলিপি থেকে তার আচার- 
ব্যবহার, অভিরুচি, আগ্রহ প্রভৃতি বিষুয় অবগত হওয়া যায়। এই দিনলিপি 

পদ্ধতি-_-১৫ (12) রি 
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ছাড়াও শিক্ষার্থী যাতে তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবিস্তারে লিখে 
রাখে তার নির্দেশ থাঁক৷ বাঞ্ছনীয় । এটি হল বিশেষ ঘটনা-লিপি। এরপ 

ইলিতপূর্ব বিশেষ ঘটন' দ্বার] শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। 
দর্বাতক পরিচয়লিপি দ্বার! শিক্ষার্থুর সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত 
পরিচয়-পত্র বিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত থাকে ।* 

অবশেষে বল যায়, পর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের জন্ত উল্লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন 

কর। বাঞ্চনীয় । এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবোর্ড, বিদ্যালয় ও শিক্ষকের 

দ্বায়িত্ব ও ভূমিক। গুরুত্বপূর্ণ । তবে শিক্ষকের ভূমিকা যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই । 

্ ৬ । সর্বাত্সক পন্রলিচয়-প্রত্র (010518015  1২6০০10 

0819) . 

শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কতটুকু সার্থক হুল, শিক্ষার্থীর 
শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশ ও পরিবর্তন কতটুকু সার্থকতার 

দিকে অগ্রসর হল এসব সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ সংগ্রহের উপায় হিসেবে 
প্রচলিত পরীক্ষ। ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এর জন্য শিক্ষার্থীর শিক্ষাবর্ব্যাপী 
কৃতকর্মের মূল্যায়ন প্রয়োজন | (দহে-মনে, বুদ্ধিতে ও হাদয়ে শিক্ষার্থী যদি 
শণস্ান্ত্রিক সমাজের আদর্শ সভ্য ও রাষ্ট্রের স্থনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে, তবেই 
শিক্ষার যূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষার্থীর এই পরিচয় পাওয়া যাবে 
গৃহ-পরিবেশে; সমাজের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষামূলক ভ্রমণে, স্থান পরিদর্শনে, 

হাট-বাজার, মেলা-উৎসবে, খেলার মাঠে, ক্লাবে ও শ্রেণীকক্ষে। শিক্ষার্থীর এই 
সামগ্রিক পরিচয় সর্বাত্মক পরিচক়-পজ্জেই (08008156155 0২5০0100810) 

লিখিত হয়। 

আধুনিক শিক্ষায় ব্যক্তিবৈষম্য নীতি শ্বীরুত হয়েছে। স্ত্তর্ং শিক্ষার্ধার 
ব্যক্তিগত কর্মধার1, আচার-আচরণ, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ইত্যার্দির যথাযথ বিবরণ 
জানা না থাকলে ব্যক্তি বৈষম্য নীতি অনুসারে শিক্ষায় সহায়তা কর! যায় না। 

এরূপ চিস্তাধার] থেকে উদ্ভূত হয়েছে সর্বাত্মক পরিচয় সংগ্রহ ও সংরক্ষণের 
প্রথা। সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রে থাকে শিশুর আত্মবিকাশের ধারা। আত্মবিকাশ 
কোন একটি নিদিষ্ট ক্ষণের ঘটন। নয়। ম্াতৃক্রোড় থেকে শিশু পারিবাগ্িক 

*্* পরবতাঁ অনুচ্ছেধে সর্বাত্মক পরিচয়লিপির বিবরণ দেওয়া হল, 
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শাণ্ডী পেরিয়ে গ্ুল-কলেজে শিক্ষালাভের পর সমাজের বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ 

করে। এভাবে বিরতিহীন ধারায় শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ সঞ্ভব হয়। আত্ম- 

বিকাঁশের বিরতিহীন পথটি পরিবর্তনশীল ও ক্রমগতিশীল। এই আত্ম 
বিকাশের ধারাবিবরণীই হুল সর্বাত্মক পরিচয়-পত্র | প্রতি দিন, যীস এবং 

বছরে বছরে শিক্ষার্থীর জীবনে কি কি পরিবর্তন, প্রগতি ও বিকাশ লক্ষ্য কর। 

যায় সবই লিপিবদ্ধ থাকে সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রে। তাই শিক্ষার্থীর ওপর প্রথর 

দৃষ্টি রেখে ও বিভিন্ন উৎদ থেকে তার সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে--তার 
আত্মবিকাশের ধারা লিপিবদ্ধ করতে হয়। এটা শিক্ষকের প্রতিদিনের এবং 
প্রতিক্ষণের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পরিচয়-পত্রটি হল শিক্ষার্থীর জীবনের পরিপূর্ণ 
সচল চিত্র। এর তথ্যপুঞ্জে থাঁকে সামগ্রিক ও ধারাবাহিক বৈশি্/। 

তথ সংগ্রহের উস (9018:025 01 1[2601178.05018) 2 সর্বাত্মক 

পরিচয়-পত্জর্রে লিপিবদ্ধ করার জন্ত তথ্য সংগ্রহের উত্সকে ছুটি ভাগে ভাগ করা 

যায়। যথা-_ব্যক্তিভিত্তিক উৎস এবং নৈর্বঃক্তিক উৎস। 

ব্যক্তিভিত্তিক উস (2.150787] 9৩:০5) 

(ক) মাতাপিতা ও অভিভাবক £ শিক্ষার্থার পারিবারিক জীবন, শরীর- 
স্বাস্থ্য, যেজাজ, প্রবণতা, আচার-আচরণ ইত্যাদির লম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের 

নির্ভরযোগ্য উৎ্ম হল তাঁর মাতাপিত ও অভিভাবক । 

(খ) প্রতিবেশী £ গৃহ-পরিবেশের বাইরে সমাজ-পরিবেশে শিক্ষার্থীর আচার- 

আচরণ, কাজকর্ম ভিন্নতর হতে পারে । সমাজ-পরিবেশে শিক্ষার্থীকে জীবনধারা 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্ত প্রতিবেশীদের ওপর নির্ভর করতে হুয়। 

(গ) বন্ধু, সহপাঠী ইত্যাদি শিক্ষক সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা, 

কথাবার্তার মাধ্যমে কোন বিশেষ শিক্ষার্থী সম্পর্কে তার বন্ধু বা সহপাঠীদের 
নিকট থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। 

(ঘ) পূর্বতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক : শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পরিবর্তন করনে 
পূর্বতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নিকট থেকে তার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ কর। 
যায়। এপ তথ্য ষে খুবই নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

নৈর্ব্যক্তিক উৎস (10906501591 9001:063) ৫ ব্যঞ্জিভিক্তিক উৎস ছাভ। 

মান। উৎস থেকে শিক্ষার্থার কৃতিত্ব, গ্রবণতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, 
বুদ্ধি-প্রক্ষোত ইত্যাদি অম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়? এক্প উৎসের মধ্যে 
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পরীক্ষা ও অভীক্ষার ফলাফল, প্রশ্নোতর, বর্মভিত্তিক অভীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, 
সাক্ষাৎকার প্রভৃতির ফলাফল উল্লেখষোগ্য। 

সর্বভ্রক পব্িচক়স-পচঢত্রন্ব বিষয়বস্তু (501১1০০-5086667: ০ 
(01200190152 [২20010. 00810) 2. 

(১) সাধারণ তথ্য (02061911086) 2 (ক) পরিচিতি-তথ্য 
(19617015198 55) £ শিক্ষার্থীর নাম, জন্মভারিখ, পিতার নাম, 
জন্মস্থান, ঠিকান', জাতীয়তা, ধর্ম, মাতৃভাষ। ইত্যাদি তথ্য । 

(খে) সমাজভিত্তিক তথ্য (59০1010981051 056৪) £ পরিবারের সভ্য- 

সংখ্যা, মাত'/পিত1 জীবিত বা মৃত, অভিভাবক ও তার সঙ্গে সম্পর্ক, মাতা- 
পিতার বয়স, পরিবারের অর্থ নৈতিক অবস্থা, অভিভাবন্ক বা মাতা/পিতার 
পেশ ভাই-বোনের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যাগত স্থান, পরিবারের বয়ন্ক 
ব্যক্তিদের পেশা, ইত্যাদি বিষয় ! 

(গ) ভবিষ্যতের আশা (41192) £ শিক্ষার্থী সম্পর্কে মাতা-পিতা 
ব। অভিভাবকের আশা, শিক্ষার্থীর “জের আশা-আকাজ্ক! ইত্যাদি | 

(২) শিক্ষাবিষয়ক ইতিহাস (00096101081 [7150015) 2 বিদ্যালয়ে 

প্রথম গ্রবেশের তারিখ, প্রথম বিদ্যালয়েগ নাম[ঠিকানা, স্কুল পরিবর্তনের কারণ 
ও তারিখ, বর্তমান স্কুলের নাম[ঠিকান। ইত্যাদি | 

৩) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য (76210 7২০০০19) 2 সাধারণ চেহারা, 

উচ্চতা, ওজন, বুকের মাপ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন, ব্যক্তিগত 
স্বাস্থ্য, দৈহিক অক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়। 

(8) শিক্ষালাভের ক্ষম তা ([,59177796 08090155) £ বুদ্ধি, প্রবশত।, 
আগ্রহ-অনুরাগ, দৃষ্টি শঙ্গী, ইত্যার্দি সম্পর্কে গৃহীত অভীক্ষার (690) মান এবং 

তাদের ফলাফল (5810) এই পর্যায়ে লিপিবদ্ধ কর। হবে| এর দ্বারা শিক্ষা- 
লাভের ক্ষমত। বিচার করা সহজ ।১ 

(৫) পাঠোন্নতি পরিচয় (9০20175010 £১6091010600 ৪ পাঠ্যবিষয়, 

শিল্পকর্ম, খেলাধূলা, কর্মশিক্ষা, সমাজ সেবা কর্মে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের পরিমাপ 
এই পর্যায়ে লেখা হবে| সংখ্যাগত নম্বরের পরিবর্তে শ্রেণীগত বিভাগ ( যেমন 
__গ্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ বা 4.8.0. ইত্যাদি) উল্লেখ করাই বাঞ্চনীয় | 
অগ্ঠান্ত বিষয়ে পাচ-পয়েণ্ট স্কেল (6০ 70৮6 50816) বাবহৃত হলে সহ- 
পাঠমূলক কর্মের ফলাফল তিন-পয়েন্ট স্কেলে (0১:5৪-০01)0 9০816) হওয়াই 
বাঞ্চনীয় । এ সম্পর্কে পরপৃষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষ। পর্ষদ প্রকাশিত দু'খানি 

, প্রগতি পঞ্জের উল্লেখ কর) হল £ 

১। আলোচ্য অধ্যায়ের ১৭, ১৮, ১৯, ২* অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
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(৬) বনক্তিত্ব সংলক্ষণ (627500916ত 08105) 2 বুদ্ধিগত সামর্থা, 

পামাঞ্জিক গুণ, দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব, দ্ায়িত্বশীলতা, প্রতিনিধিত্বের শক্তি, আত্ম- 
বিশ্বাস, শিল্পপ্রবণতা। ইত্যার্দি বাঞ্ছনীয় গরণাবলী। নএর্থক (56850) 

পরিচয়- যেমন, চৌর্ধপ্রবণতা, লাজুক ভাব, মিথ্যা প্রবণতা ইত্যাদিও এখানে 

লিখিত হবে। 

(৭) বিশেষ প্রবণত1 (9১2০15] 26186) 2 এখানে পাঠপ্রবণতা, 

মৌনিকতা শখ (1১95163) ইত্যার্দি বিষয় থাকবে। 

(৮) শিক্ষার্থী সম্পর্কে অন্তান্ত তথ্য (:600:0 000 00061 

5001:068) ৪ শিক্ষার্থীর সহপাঠী ও অন্তান্ত বন্ধুদের নিকট থেকে তথ্য, 
শাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোতরের মাধামে প্রাপ্ত তথ্য এই পর্যায়ে লেখ। যেতে পারে। 

(৯) ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে ইজিত (চ:1509010181 
250 ড০০৪010109] 7১:0500315)2 এখানে শিক্ষার্থীর ভাবী সম্ভাবন। সম্পর্কে 

ইজিত, পরিকল্পন] ও সম্ভাব্য তথ্য উল্লেখ থাকবে। 

সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের সংরক্ষণ (91706270606 006 
[৪০০:৫)£ সর্বাত্মক পরিচয়পত্র সংরক্ষণ করবেন শ্রেণীশিক্ষক। এক 
বছরের জন্য শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর দাতিত্ব-ভার তিনিই গ্রহণ করবেন। 

আর সেই শ্রেণীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের (585100) শিক্ষকও হুবেন 
তিনি। তাহলে অন্তান্ত শিক্ষক অপেক্ষা তিনিই শিক্ষার্থীদের নিকট সান্নিধ্যে 
অধিকক্ষণ অতিবাহিত করার স্থযোগ পাবেন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ 

করতে পারবেন। কোন কোন বিগ্ভালয়ে একজন শিক্ষক এক শিক্ষাবর্ষব্যাপী 

একটি শ্রেণীর দায়িত্ব পালন করার পর পরবর্তাঁ শ্রেণী-শিক্ষকের নিকট দায়িত্ব 

হস্তান্তর করেন। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে কোন একজন শিক্ষক প্রথম 
শ্রেণী থেকে দায়িত্ব গ্রহণের পর নেই শ্রেণী-শিক্ষার্থীদের বিষ্যালয় পরিত্যাগের 

বছর পর্যস্ত এঁ শ্রেণীর দায়িত্ব হাতে রাখেন। 

মাধ্যমিক শিক্ষ। কমিশনের মতে ছুটি উপায়ের প্রত্যেকটিতেই যথেষ্ট স্থৃবিধ! 

আছে। আসল কথা, ষে শিক্ষকের ওপর কোন শ্রেণীর দায়িত্ব থাকবে তাকে 

&ঁ শ্রেণী-শিক্ষার্থীদের সর্বাপেক্ষা নিকটতম বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালক হতে 
হবে। তবে এ সম্পর্কে ?নঃসন্দেহ যে, সর্বাত্মক পরিচয়লিপি হিনি সংরক্ষণ 
পাস -_াপ 

7. 98০0972৫815 চ:0008:5910, (5000091951007--7852 1218 
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করবেন তাকে যথেষ্ট দাকিত্বশীল, স্ুবিবেচক, বিশ্লেধক ও স্থুকৌশলী হতে হবে। 

এর জন্ত পৃথক শিক্ষণ (79110) প্রদানের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন 

আশ! প্রকাশ করেনঃ | প্রতিটি শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ে যদি সর্বাত্মক পরিচয়- 

লিপি সংগঠন ও সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা কর! যায় তাহলে 
গ্রতিটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক সর্বাত্মক পরিচয়লিপি সংরক্ষণ সম্ভব হবে। 

অন্যথায় ভূল তথ্য ও বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে পঙ্থু 

করে দেবে। তাই সর্বাত্মক পরিচয়লিপির সংরক্ষণ সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষণের 

ব্যবস্থা! কর1-_শিক্ষা-পুনর্গঠন পরিপ্রেক্ষিতে অপরিহার্ধ জাতীয় কর্তব্য । 

অর্ব(তক পরিচয়-পত্রের উপযোগিতা (00790102005 0 0000018- 

01৬০ [5০010 00810) £ 

(১) বিগ্ভালয়ের আভ্যন্তরীণ ও বহিখিভাগীয় বা সাধারণী পরীক্ষা একজন 

শিক্ষার্থীর শিক্ষা-জীবনের পরিপূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না। এর জন্ত তার 
শিক্ষার অগ্রগতিকে কেন্দ্র করে পরিপূর্ণ ও সঠিক পরিচয়-পত্র প্রয়োজন । 
সর্ব।ত্বক পরিচয়-পত্র শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে। 

* (২) নর্বাত্মক পরিচয়-পত্রের সাহায্যে আমর। শিক্ষার্থী, তাৰ পারিবারিক 

ও সামাজিক পটভূমি, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা ও সহায়ক কর্মে কৃতিত্ব ও নানা 

বিষয়ে প্রবণতা:ইত্যাদি সবকিছু জানতে পারি। 

(৩) এর দ্বারা অভিভাবক, মাতাপিতা, শিক্ষক ও শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ 

দাতা ইত্যাদি সকল শুভানুধ্যায়ী শিক্ষার্থার শক্তি ও হূর্বলতা নির্ধারণ করে 

দম্ভাবনামক্ জীবনের অগ্রগতির উপায় নির্দেশ করেন। পরিচয়পত্রের ইঙ্গিত 

অনুসারে শ্রিক্ষক শিক্ষার্খাকে পরিচালিত করেন। নির্দেশনার ক্ষেত্রে এই 

পরিচয়পত্রের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়ত। অনস্বীকার্য । | 

1,1%09111091171105 00021500103 ৬6 17020. ৪. 0210817) 2000100106 0৫1091101106,55, 

মিহির [য। 01061: 00 100.211762510 006 00000190655 1500105 01000015002 05201761 

ড1]] 1182 60 056 2. 10001506101 6695 01 010০7:27)6 1511705 ; 11702111601702 02563, 

80691170217) 05505, ৪0060060550 2700. 0113675. 76 2060 11055 006 ও ল15 

7016910 0£ চ0008$01% 19101) 9/1]] 701210312 01)6 10105 01 000001861৬2, 20003 

ড1]] 21509 70:60812 60252 66505 11) 50115101901012 10) 17091011758 00116£65. 1010616 

198 786০0. £01 00106110010705 1:2528101) 11) 01936 96105." 

75200912215) 22210262077 00721518810?) 12001, 088০ 122, 



পরীক্ষা ও অভীক্ষ। ২৩৩ 

(৪) শিক্ষার্থার শিক্ষার গতি নির্ধারণ, বুত্তি নির্বাচন ইত্যাদিতে পরিচয়- 

লিপি যেমন সাহাঁধ্য করে তেমনি কর্মে নিয়োগের সময় কর্মকর্তা কর্মপ্রাথীর 

যোগ্যতা বিচারের সযোগ পান । 

(৫) সর্বাত্মক পরিচয়-পিপি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক ব] শিক্ষার্থীর 

মাত।-পিতার মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ স্থটি করে। 

১৭1 শিক্ষায় ত্র্সট-নির্নাজ্রক অভীক্ষা! (10181909616 

শ2569) & * 

মৌলিক চিকিৎসা-শান্ত্রের 30,7705050 শব্টিকে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণ 

কর। হয়েছে । চিকিৎসক রোগ নির্ণয়ের জনন রোগীর শারীরিক অবস্থা! পরীক্ষা 

করেন ও রোগের লক্ষণগুলি আবিষ্কার করেন। এরপর রোগের লক্ষণ অনুদারে 

তিনি ওধধ প্রয়োগ করেন এবং রোগী রোগমুক্ত হল কিন। তা লক্ষ্য রাখেন। 
রেখগীকে রোগমুক্ত না! কর] পর্যস্ত চিকিৎসক তার সাধ্যমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
পরিচালন! করতে থাঁকেন। শিক্ষার্থাকে উন্নততর শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক 
এ একই ভূমিকা পালন করেন। তিনি পিছিয়ে-পড়! শিক্ষার্থাদের ছূর্বলতা 
কোথায় ত। পরীক্ষা-নিরীক্ষা! কবেন ও ছূর্বলতার কারণ সন্ধান করে শিক্ষার্থার 
শিক্ষায় সাহায্য করেন। শিক্ষার্থীর দুর্বলতার কারণ সন্ধানের সময় শিক্ষককে 

চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতে হয়। তাকে শিক্ষার্থীর ক্রটিনির্ণায়ক 
অভ'ক্ষাথ (018£1০36:৩ 05ট জাহাধ্য নিতে হয়। স্মরণ করা যেতে পারে 

যে, এই অভীক্ষা মূলতঃ অজিত জ্ঞানের অভীক্ষা। তাই এই প্রক্রিয়া বিশেষ 
বিশেষ শিক্ষামূলক বিষয়ের ক্ষেত্রে সীমিত থাকে। 

বর্তমানে শিক্ষামূলক নান। বিষয়ের মধ্যে গণিত ও পঠন বিষয়ে ক্রটি- 
নির্ণায়ক অভীক্ষার বহুল প্রচলন লক্ষ্য কর! ঘায়। গণিতে ত্রুটি নির্ণয় করার 
জন্ত বিশেষভাবে প্রচলিত অভীক্ষারটির নাম হছল 2 00207955101 £1)95010 

০5 10 45180010600, এই অভীক্ষারটি প্রাথমিক থেকে নিম্ন মাধ্যমিকের 
(সাধারণতঃ দ্বিতীয়__-অষ্টম শ্রেণী ) ছাত্রদের জন্ত তৈরি । এই অভীক্ষায় ২০টি 

অংশ এবং প্রতিটি অংশের জন্ত ছোট ছোট টুকরে! প্রশ্ধ আছে। এই অভীক্ষা 

গ্রহণের সময়-সীম। নির্দিষ্ট কর! থাকে। 

* যাদবপুর বশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসারে পরিবেশন করা হল ১৭, ১৮, ১৯ ও ২* নম্বর 

অনুচ্ছেদ । লে 
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গণিতের ক্ষেক্জে দ্বিতীয় একটি অভীক্ষার নাম 101880105610 (89101 

01020001005] 70:00653 118 4£১1:1017002010, এটি এক ধরনের মৌখিক 

অভীক্ষা। কারণ পরীক্ষার্থীর! প্রশ্রের উত্তর মুখে মুখে দিয়ে দেয়। এছাড়া 
আজকাল শিক্ষামূলক বিষয়গত ক্রটি নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট গবেষণা! চলছে ও 

নতুন নতুন পদ্ধতি প্রবতিত হচ্ছে। 

পঠনের জন্য দু-ধরনের অভীক্ষার প্রচলন লক্ষ্য কর! যায় ; ষথা-_ প্রদ্ভতি- 
মূলক এবং ত্রুটি নির্ণায়ক অভীক্ষা। প্রত্বতিমূলক অভীক্ষাগুলি সাধারণতঃ 

প্রথম শ্রেণীতে ব1 শিশু ঘন প্রথম পড়তে শেখে তখনই প্রয়োগ কর! হুয়। 

এরুপ উল্লেখষোগ্য অভীক্ষাগুলি হল : (ক) 42108110817) 91700] [২6৪0178 

[22017695165 (খ) ৪0০5 [২৪৪70 [২০9010653 ৭650. 

(গ) 7160:01709116217॥ 1২০80117255 725 ইত্যাদি। সাধারণতঃ শব্ধ 

পরিচয়, শব্দ গঠন, ছবি ও অক্ষর পরিচয়, শব্ধ নির্বাচন, চিত্র ও শব্দের মিলন, 

জ্যামিতির ছবি, চিহ্ন ইত্যাদি উপাদান নিয়ে উক্ত অভীক্ষাগুলি তৈরি । 
পঠনের ক্রটি ব৷ দুর্বলতা নির্ণায়ক অভীক্ষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ 

(ক) (865 [২22.0119% 10185505010 7550, (খ) 10106]11 £১0815515 

06 *২6501076  1017100165, (গ) [095%7611-00159]1] 10188595616 

চ5৪01£ 155 ইত্যাদি । এসব অভীক্ষাতেও অক্ষর ও শব্ধ থেকে কুত্রপাত 

করে বিভিন্ন পাঠ্য র্ষয় পঠন-পাঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়। হয়। 

উক্ত অভীক্ষাগুলি আদর্শায়িত ও স্থপরিকল্লিত। এসব অভীক্ষ। শিক্ষার্থার 
ছুর্বলতা নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট অন্কূল। তাই শিক্ষকরা অনায়াসে ছাত্রের 
দুর্বলত! দূর করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন । 

১৮৮) আগ্রহ-পন্বিসাপক ভালিকা (05665:556 15৮60 

60169) £ 

কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য তার ক্ষমতা, প্রবণতা, আগ্রহ 

গ্রভৃতি পরিমাপের প্রয়োজন হয়। শিক্ষা বা কোন বৃত্তিতে ব্যক্তির আগ্রন্থ 
ও সামর্থ্য কতটুকু তার বিচার যত বিশুদ্ধ হবে ততই এ ব্যক্তির ব। ছাত্রের 
ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ দানের স্ববিধা হয়। কোন কোন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে 

ছাত্রের সাধ্য বা দক্ষত। অথব! সামর্থ্য থাকতে পারে, কিন্ত হয়ত তার সাধ ব1 

আগ্রহ থাকে না। তাই ব্যক্তির দৃক্ষত] পরিমাপের সঙ্গে আগ্রহের পরিমাপ 



পর্নীক্ষ। ও অভীক্ষ। ২৩৪৫ 

কর] অত্যাবশ্যক | শিক্ষাযূলক অথব৷ বৃত্তিমূলক পরিচালনায় আগ্রহ পরিমাপের 

ফলাফল অপূর্ব লহায়ক ॥ 

আগ্রহ পরিমাপের সর্বাপেক্ষা সহজতর উপায় হন অভীক্ষার্থাকে 
মরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাদ! করা। প্রশ্নে উত্তর থেকে তার আগ্রহের ত্বরূপ সন্ধান 
কর যায়। কিন্তু সরাসরি জিজ্ঞাসা কর! গ্রশ্নের উত্তর থেকে যে ফলাফল 
গাওয়। যায়__ত সব সময় বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হয় না। কারণ £ 

(১) অপরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থা যে-সব পাঠ্যবিষয় বা বৃত্তি সম্পর্কে আগ্রহ 
প্রকাশ করে সে সব বিষয় ব। বৃত্তি সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণ। থাকে ন1। 

(২) পিতামাত! বা! অভিভাবকরা! চান যেন তার সন্তান ডাক্তার হোকৃ। 

কিন্ত মে সম্তান হয়ত কোন পশুর রক্ত দেখলে বিব্রত বোধ করে। পিতার ব1 

জনমূতের দ্বার! প্রভাবিত হয়ে অনেক শিক্ষার্থী অন্থরূপ আগ্রহ প্রকাশ করতে 

পারে। সুতরাং সরামরি পাওয়। উত্তর বিশ্লেষণ করে ছাত্রের আগ্রহ সম্পকিত 

ধার্য ফলাফল বিশুদ্ধ নাও হতে পারে। 

এই লব অস্বিধা থাকার দরুণ আজকাল মনোবিজ্ঞানীর! সরাসরি প্রশ্ন 
জিজ্ঞামার পরিবর্তে পরোক্ষ ও গ্রচ্ছন্ন উপায়ে আগ্রহ পরিমাপের চেষ্টা করেন। 

কোন ব্যক্তির আগ্রহ পরিমাপের জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আগ্রহের 

হ্বরূপ সম্পর্কে হুম্পষ্ট ধারণা থাক] বাঞ্ছনীয়। আগ্রহ হুল মূলতঃ বস্ত বা 

কর্মভিত্তিক। কোন ন। কোন বস্ত ব1 কর্ম ব্যক্তিকে তৃপ্তি বা আনন্দ দান 

করে। যে কাজ সম্পাদনের জন্য বাক্তি আনন্দ পায় সেই কাঁজের জন্য তার 

মনে আসে প্রেষণা! (000656)। এই প্রেষণ! ব্যক্তিকে কর্মে উৎসাহিত ও 

অনুপ্রাণিত করে। আগ্রহের দ্বারা তার বর্ম-দক্ষতা বুদ্ধ পায়। 

তাহলে প্রেষণ। ব1 কর্মে তৃণ্ডিই হল যূল কথা। কারণ, কোন্ কাজে কতটুকু 

আগ্রহ আছে ত৷ পরিমাপ করতে পারলে শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক নির্দেশনায় ও 

স্থপরিচালনায় সুফল পাওয় যায় । 

আগ্রহ পরিমাপক আধুনিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে মিঃ ই. কে, সং (27. £. 
€, 50৫) কর্তৃক আবিষ্কৃত পদ্ধতির বিষয় সর্বাগ্রে উল্লেখষোগ্য । মিঃ স্রংএর 

অভীক্ষাটির নাম ৬০০৪1০8] [15661650 13191) সংক্ষেপে ড19 বলে 

পরিচিত। 

মিঃ স্ট্রং দেখেছেন যে বিভি্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত দক্ষ ব্যিবর্গের বা ভিন্ন ভিন্ন 



২৩৬ শ্রিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

দলের ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ থাকে । এরূপ আগ্রহের আধিক্যের দরুণ এক এক 

দল এক এক প্রকার বৃত্তে দক্ষ হয়ে ওঠে। এরূপ আগ্রহ শিক্ষার্থীর আছে 

কিনা ত বিশেষভাবে বিচার করে শিক্ষার্থীর বৃত্তি সম্পকে নির্দেশন। দেওয়। যায়। 
৬] অভীক্ষার তালিকায় মিঃ স্ট্রং চারশটি প্রশ্ন সংযোজিত করেন। 

তার তালিকায় নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক অভীক্ষা আছে। সতের ব1 তার 
উর্ধ বয়স্ক নারী-পুরুষে ₹ জন্ত এগুলি প্রয়োগ করা হয়। 

নিম্নে অভীক্ষার বিষয় ও তার প্রশ্ন সংখ্য। দেওয়া! হল £ 

বিষয় গ্রশ্রসংখ্য। 

(১) বৃত্তি ____-_উ ১০০ 

(২) ক্কুলপাঠা বিষয়সমূহ -____-৩৬ 

(৩) আমোদ-প্রমোদ -______-79৪৯ 

(৪) বিচিত্র কার্ধাবলী-___-৪৮ 

(৫) মান্থষের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যাবলী __-৪৭ 

(৬) প্ন্দসই কর্ম__________ ৭০ 

(৭) বিভিন্ন কর্মের তুলনা-__---৪* 

| (৮) বর্তমান কর্মক্ষমতা ৪০ 

৪০০ 

গ্রতিটি প্রশ্নের পাশে [70 লেখ! থাকে |, অর্থাৎ পছন্দ (16), 1 

অর্থাৎ উদ্দাসীন (11,176:5:00) এবং [) অর্থাৎ অপছন্দ (019111)। 

অভীক্ষার্থীকে এই তিনটি অক্ষরের যে কোন একটিতে পছন্দ মত দাগ দিতে 

বল! হয়। ষেমন-_ 

| পছন্দ | উদ্াপীন অপছন্দ 
17106 11000175167) [0191115_ 

শিক্ষক 

সেনানায়ক 

ক্রীড়। পরিচালক 

অভিনেত। 

কলাবিদ 



পরীক্ষা ও অভীক্ষ! ২৩৭ 

পূর্ব পৃষ্ঠার পরীক্ষা প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল (8:00911101 
/801:0801)| তাই এর যাথার্থ্য, নির্ভরশীলতা যথেষ্ট সন্তোষঞদক ও উন্নত 

মানবিশিষ্ট। 

আগ্রহ পরিমাপের অন্ত একটি নির্ভরশীল অভীক্ষার নাম কুডার প্রেফারেন্স 

রেবর্ডদ (80081 [07565161005 2০০01:5)। মিঃ কুডার ছিলেন এর উদ্ভাবক । 

মাধ্যমিক ত্তরের উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থী এবং বয়স্কদের জন্ত এই অভীক্ষা 

পরিচালন! করা হয়। এই পরিমাপকের দ্বার কোন [বশেষ বৃত্তি সম্পর্কে 

আগ্রহ পরিমাপ কর! যায় না; বরং অনেকগুলি ব্যাপক বিষয়ে শিক্ষাথার় 

আগ্রহ সম্পর্কে জানা যায়। মিঃ কুডপ্পি তিন প্রকার রেকর্ড বা তালক তৈরি 

করেছেনঃ (১) বৃত্তিযুলক, (২) পেশা বা কর্মমূপক ও (৩) ব্যক্তিগত । 

প্রথমতঃ, বৃত্তিযুলক বিষয়ের মধ্যে আছে দশটি এলাকা যেমন- যন্ত্র, 

গণনা, বিজ্ঞান, চারুকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, সমাজসেবা, কারণিক, মুক্তস্থানগত 
বৃত্তি, প্রত্যয় উৎপাদনমূলক বৃত্তি। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রেশা বা কর্মযূলক তালিকায় আছে আটব্রিখটি পেশ! 
সম্পর্কিত অভীক্ষা; যেমন-কৃষক, সংবাদপত্রের অম্পার্ক, জাদুকর, 

চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, স্থপতি, মন্ত্রী, এগ্রিনিয়ার, বস্ত্রবিক্রেতা হত্যা্দি। 

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত বিষয়ের তালিকায় আছে আচরণগত বৈশিষ্ট্যের 

কথা। এগু।ন পাঁচটি ব্যাপক অংশে বিভক্ত ; যথা 

(১) দলের মধ্যে সক্রিয় হওয়া) ধেমন বামাকোম্পানির এজেন্ট, 

ধর্মঘাক, বিশেষ শিল্পের যগ্নাবিদ ইত্যাদি। 

(২) স্পরিচিত ও স্থায়ী পরিবেশে থাকা; যেমন-__কৃষক, মিশ্ী, শিক্ষক 

ইত্যাদি। 

(৩) চিন্তাযলক পেশা) যেমন-__অধ্যাপক, লেখক, কোন সংস্থার 

পরিচালক ইত্যা্দ। 

(৪) বিবাদ এড়িয়ে চলার কাজ; যেমন-_ চিকিৎসক, হিসাবরক্ষক, 

অধ্যাপক ইত্যার্দি। | 

(6) পরিচালনধ কাজ; যেমন_ব্যারিস্টার, অধ্যক্ষ, পুজিস, ক্রীড়া- 

পরিচালক ইত্যাদি । | 



২৩৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

লক্ষ্য করা যায় যে, উক্ত তিন ধরনের (বৃত্তিযুূলক্ক, পেশামূলক, ব্যক্তিগত ) 

তালিকায় অনেক গলি পদ বা বিষয় আছে। প্রতিটি পদের মধ্যে তিনটি করে 

উক্তি লা কাঙ্গের বিষয় উল্লেখ কর থাকে | যেমন £ 

উত্তি সবচেয়ে পছন্দ [ সবচেয়ে অপছন্দ 

(ক) (১) স্বাক্ষর সংগ্রহ করা 

(২) মুদ্রা সংগ্রহ করা 

(৩) ডাকটিকিট সংগ্রহ কর! 

(থ) (১) মাছ ধর। 

(২) ফুটবল খেল! 

(৩) ব্যায়ামাগারে ূ 
ব্যায়াম করা: 

* শিক্ষার্থীকে উক্ত উক্তিগুলির ষেটি সবচেয়ে পছন্দ এবং যেটি সবচেয়ে 
অপছন্দ সেই ছুটিতে চিহ্ন দিতে বলা হয়। এইভাবে একপ্রকার জোর করেই 
অভীক্ষার্থীর হারাই তার অগ্রাধিকারী কাঁজটিকে বেছে নেওয়। হয়। তাই এই 
প্রক্রিয়াকে বাধ্যতামূলক নির্বাচনও (০0:০০0-0100109) বল। হয়। 

ধর] যাক্, উল্লিখিত দশটি বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রের প্রতিটির জন্ত তিনটি উক্তি 

নিয়ে কোন শিক্ষার আগ্রহ পরীক্ষা করা হল এবং নম্বর বসানো হল। এবার 
এঁ নম্বর ব1 স্কোরকে শতাংশে পরিণত কর। ধায় । এইভাবে প্রাপ্ত শতাংশ- 

গুলিকে সারিতে সাজানো হল (91080015 1২৪01) এই শতাংশ সারি 

দেখে কোন শিক্ষার্থীর কোন্ বৃত্তিতে কতটুকু আগ্রহ আছে ত| জানা যায়। 
এরপর এ শতাংশ সারির সংখ্যাগুলি থেকে রেখচিত্র (0:06) অঙ্কন কর। 

পহজ; রেখচিত্র দেখলে সরাসরি শিক্ষার্থার ভিন্নভিন্ন বৃত্িমূলক ক্ষেত্রে 
আগ্রহের পরিমাণ নির্ণয় কর। যায়। শিক্ষার্থীর আগ্রহের পরিমাণ নিয়ে 
তার ভবিষ্যং পথনির্দেশ দান কর] যেতে পারে । তাই এগুলি সর্বাত্মক বিবরণ 

তালিকায় (001001801৬9 7২5০০: 0810) উল্লেখ থাক! বাঞ্ছনীয় | 

শর , পে গা 



প্রীক্ষ। ও অভীক্ষা ২৩৯ 

১৯1 প্রবণত পন্থিমাপক অভ্ীক্ষা। (40069067759) £ 

ইংরাজ' 224০ শব্দটির বাংল! প্রতিশব্রূপে আমর] প্রবণতা, 

শব্দটি ব্যবহার করি॥ প্রবণতার সমপ্রায় আরও কয়েকটি শব আছে যেগুলি 

এ শবের বাৎপত্তিগত অর্থ অগ্ন্ধাবনে বাধ! স্থষ্টি করে; যেমন-__মনোভাব, 

ক্ষমতা, দক্ষত।, ধারণক্ষমত1 প্রভৃতি । স্বৃতরাং এরূপ সমপ্রায় শবগুলির 

বুৎ্পত্তি অঙ্গধাবন কর! আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। 

মনোভাব (966100৭6) হল এক ধরনের মানমিক কাঠামো বা সংগঠন । 

ব্যক্তি তার এই মানিক সংগঠনেন্ প্রভাবে কোন পরিবেশ, প্রথা, বরীতি-নীতি 

বা সংগঠনের প্রতি এক বিশেষ ধরনের আচরণ করে। ব্যক্তির হাব-ভাব, 

কথাবার্তা, আচার- মাচরণ থেকে মনোভাব ব্যক্ত হয়। 

ক্ষমৃত] বলতে আমরা কাঁজ করার শক্কিকে (2১11165) বুঝি । যেমন যার 

নাচের ক্ষমতা আছে সে ভাল নাচতে পারে-_যার লেখার ক্ষমত। আছে সে 

ভাল লিখতে পারে-_সঙ্দীতে ক্ষমাসম্পন্ন ব্যক্তি ভাল গাইতে পারে । কাজ 

অনেকেই হয়ত 'করতে পারে। যেব্যক্তি যে কাজ হন্দরভাবে করে সেই 

ব্যক্তির সেই কাজে দক্ষতা (9511) আছে বলে আমরা ধরি। 

ধারণক্ষমত1 (০279০1:5) বলতে আমরা কোন ব্যক্তির সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে 

বুবি। ধারণ ক্ষমতার অধিক উচ্চে সে পৌছাতে পারে না। 
সমগ্রায় শব্ধ হলেও প্রবণত। (৪06150০) ভিন্নতর এক ধরনের মানসিক 

অবস্থা বা গুণ (70810 1 বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকে সুপ্ত শক্তি। 

প্রবণত] এই শক্তিকে জ্ঞাগাতে পারে । বে প্রবণত। সর্বদ] শিক্ষার্থীর বর্তমান 

মানসিক অবস্থা ব। গু৭। বর্তমানের মানমিক অবস্থা ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ 

দিতে পারে । 

প্রবণতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীর1 কয়েকটি লক্ষণের কথা বলেন। 
(১) সকল বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির প্রবণতা সমান নয়। (২) ব্যক্তিবৈষম্য 

অন্ুারে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবণতা ভিন্ন ভিন্ন । (৩) বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ 

প্রবণত1 সচারাচার অপরিবতিত। তবে প্রবণতার মাত্রার হাস-বৃদ্ধি হতে 
পারে মাত্র। অভীক্ষার সাহাযো এই বিশেষ প্রবণতার সন্ধান মিললে যে- 

কোন শিক্ষার্থীকে ভবিস্তৎ পথনির্দেশ দেওয়। যুক্তিযুক্ত | প্রবণতার অভীক্ষার 
সাহায্যে সেই বিশেষ প্রবণতার সন্ধান পাওয়। যায়।, 



২৪০ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি 'ও পরিবেশ 

প্রবণত! পরিমাপের অভীক্ষা তৈরির জন্য কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে 
হয়। যেমন, ঘষে কাজ বা গুণের (7510 অভীক্ষা। তৈরি কর] হবে তার 

সংজ্ঞা প্রথমে নির্ণয় করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, সেই কাজ বা গুণ বিশ্লেষণ 
কর] সহজ হবে এমন প্রশ্ন রচনা করতে হয়। কর্মের ক্ষেত্রে যখন কোন 

ব্যক্তিকে নিয়োগ কর] হয় এবং যখন কোন ব্যক্তিকে উচ্চতর পদে উন্নীত কর! 

হয় তখন এই অভীক্ষা। প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত । 

গ্রবণত। পরিমাপের কয়েকটি জভীক্ষ। 2 সাধারণ প্রবণতা! ও বিশেষ 
প্রবণতা পরিমাপের জন্ত পৃথক পৃথক অভীক্ষা রয়েছে । বিগ্ালয়ের ছাত্রদের 

প্রবণতা পরীক্ষা করে শিক্ষাূলক ও বৃত্তিযূলক নির্দেশনা ও পরিচালনার 
জন্য [91756150171 40010006250 বিশেষ উপযোগী । এাট আমেরিকার 

সাইকোলজিক্যাল কর্পোরেশানর প্রচেষ্টায় উদ্ভীত। এই অভীক্ষার দ্বারা যোট 
৮টি বিষয় স্থস্পস্টরূপে পরীক্ষা করা যায়) যথাঃ (ক) ভাষা সংক্রান্ত যুক্ত 
(৬০581 1২585011755), (খ) সংখ্যামূলক সামর্থ্য (৫1061108] 41011115), 

(গ) বিমূর্ত বিষয়ক যুক্তি (4১55080০6 [.9501)1198), (ঘ) ক্ষেত্র সংক্রান্ত সম্পর্ক 

(91806 23852), (ও) যন্ত্মূলক যুক্তি (1$০০172101091 [২6585010178 

(চ) ক্ষারণিক দ্রুততা ও বিশুদ্ধতা (0160081 996০4 ৪৭ 4০০11:90), 

(ছ) ভাষ। ব্যবহার ([.20£08£6 003886)| শেষোক্তটির ছুটি অংশ, যথাঁ_ 

বানান সংক্রান্ত ও বাক্য সংক্রান্ত। | 

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভীক্ষা হল £ ঢ12152691) 4১19016000 0135516109- 

6100 5501 এটিকে বুভিযূলক প্রবণ ্ছা নির্ধারণের জন্য ব্যবহীর কর! হর । 

মোট ২১টি বৃত্তি নিয়ে এই অভীক্ষাটি তৈরি । কোন কোন অভীক্ষা কাগঞ্জ- 
কলম দিয়ে পরিচালন। কর। হয়, আবার কতকগুলি অভীক্ষা কর্মসম্পাদনার 

মাধ্যমে পরিচালন। কর] হয়। 

সাধারণ প্রবণতা অভীংক্ষার জন্ন এপ (ক) 36706091 40600046 

6256 93560015, (খ) 00116970-7100006101001) /£১0010005 90:5০% 

ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। 

বিশেষধমর্শ গ্রবণত। অভীক্ষার জন্ত এরূপ নান৷ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন, 

কর] হয় । যেমন, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত প্রবণতা (920501:5 419615896) পরিষাণের 

জন্ত দৃষ্টিশক্তি অভীক্ষা, শ্রবণশক্তির অভীক্ষা, হস্তপদাি সঞালনযূলক অভীক্ষার 



পরীক্ষা ও অভীক্ষা ২৪১ 

প্রচলন লক্ষ্য কর যায়। যন্ত্রমূলক প্রবণতা (০0708101081 4£১0606) 

পরীক্ষার জন্ত--(ক) 4১556081015 0650 201 032561:8/ 1506013917109] 

£1011705 (খে) 2010650909, 7120179151051] 45561001015 11656, 

(গ) 11112175508 30408] [6190107817650) (ঘ) 13670702115505 001 

1/150132121581 0:0100671673102 ইত্যাদি ছাড়াও কারণিক, সঙ্গীতমূলক, 

চারুকলামূলক প্রবণতার পরীক্ষ৷ পদ্ধতির প্রচলন রূয়েছে। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষ ও বৃত্তিমূলক প্রবণত] পরীক্ষার জন্য লাধারণ- 

ধর্মী অভীক্ষাগুলি ফলগ্রস্থ। বৃত্তিতে নিয়োগ ও পদে উন্নীতকরণের জন্ত 

বিশেষধর্মী প্রবণতা অভীক্ষাগ্ডলি খুবই কার্ধকর। 

, ই০ 1 0ক্সটিং ত্ক্কল (8২80175 5০৪12) 2 

মনোবিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য বিভিন্ন 
উপায় অবলম্বন করে আসছেন। নান। উপাদান নিয়ে মানুষের ব্যক্তিদত 

গঠিত হয়। উল্লেখযোগা উপারদ্দানগুলি হল ব্যক্তির শারীরিক বৈশিষ্ট্য 

(চ70551021 &398005) ও নান। প্রকার গণ বা দৃষ্টিভঙ্গী (77:9105) | শারীরিক 

বৈশিষ্ট্য বলতে ব্যক্তির চেহার! (55150758] ৪10295150০০), জীবনের স্থুখ- 

স্থবিধ। সংক্রান্ত ব্যাপারে সচেতনতা। (26০05101012 0৫ 006 2208181065 ০0৫ 

116০), কথন্বর (৬০1০০), ভাষ| ([.906585০), স্বাস্থ্য (76810) ইত্যার্দিকে 

বোঝায়। খ্টক্তির গুণ ব1 দৃষ্টিভঙ্গী বলতে বন্ধুত্ব (5216753125555), সহাম্ৃভূতি 
ও বোধ (95101799005 20 0150656900106)১ আন্তরিকতা! (910001005), 

ধৈর্য (086127005), উৎসাহ (06100519510), আশাবাদ্দিত। (0001071510) 

ইত্যার্দিকে বোঝায় । প্রথমদিকে পর্যবেক্ষণ করে ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করার 

রীতি প্রচলিত ছিল। আধুনিক যুগে ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত 
নান। পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। তার মধ্যে রেটিং স্কেল (72006 9০21) 

অন্যতম পরিমাপক পদ্ধতি । কোন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত। সম্পর্কে সুচিন্তিত ও 

স্থসংহত ব্যাখ্যা প্রদানের প্রণালীকে এক কথায় রেটিং স্কেল বলা হয়। তবে 

রেটিং স্কেল গ্রয়োগ-পদ্ধতির রকমারী বিদ্যমান। 

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য সহপণঠী, শিক্ষক, উপদেষ্টা, 

পরিদর্শক, পিতামাতা, অভিভাবক প্রভৃতি যে-কোন ব্যক্তি এই রেটিং স্কেল 

ব্যবহার করতে পারেন। চাকরির ক্ষেত্রে দলভৃক্ত যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিদত। 

পদ্ধতি__১৬ (11) 
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পরিমাপের জন্য কর্তৃপক্ষ এরূপ পরিমাপক ব্যবহার করেন । * আবার কোন 

কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই নিজের দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করতে পারেন। এরূপ 
বিচারকে আত্ম-পরিমাপ (56124080128) বলা যেতে পারে । তবে এক্ষেত্রে 
রেটিং স্বেলটি অন্যের দ্বারা তৈরি অথবা আদর্শাসিতত (30809701590) 

হলে ভাল হুয়। ছাত্রদের ক্ষেত্রে রেটিং স্কেলের দ্বারা পরিমাপের ফলাফল 

সর্বাত্মক পরিচয় পত্জে (00101119655 76০01: 021) লিপিবদ্ধ কর] বা 

রেকর্ড কর। যুক্রিযুক্ত । শিক্ষকদের ক্ষেত্রে রেটিং স্কেলের পরিমাপ তাদের 
যোগ্যতা বৃদ্ধির সহায়ক । 

সাধারণতঃ পাচ বা সাত মাত্রার রেটিং স্কেল বাবহারের রীতি প্রচলিত । 

এরূপ নির্দিষ্ট মাত্রাধুক্ত স্কেল অন্থুসারে পরিমাপক কোন ব্যক্তির গুণ ব! দৃষ্টিভঙ্গী 
মাত্র। অনুযায়ী এক থেকে পাঁচ বা এক থেকে মাতের মধ্যে নম্বর দিতে পারেন । 

যেমন, রাম, শ্তাম ও ষদু-_কে কতটুকু আত্মবিশ্বাসী তা বিচার করা হবে। এর 

জন্যে নিম্নরূপ পাঁচ মাত্রার রেটিং স্কেল ব্যবহার কর। চলে £ 

« বেটিং স্কেল ূ রাম ূ 

৫ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ূ | 

৪1 প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আত্মবিশ্বাসী ূ নিয়া 
০1 পাগলী | [1 
২ মোটমুটি আত্মবিশ্বাসী | ূ 

৮ কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী | ূ 

* কোন ক্ষেজ্ঞেই নিজের ওপর বিশ্বাস নেই ূ | 

উল্লিখিতরূপ স্কেল পরিমাপকরাই ব্যবহার কব্পতে পারেন। কারণ কোঁন 

ছাত্রের ব্যক্কিত্ব পরিমাপের সময় অভীক্ষার্থর কাছে দিলে সে সর্বাপেক্ষা 
উত্তমটিতেই টিকৃ চিহ্ু দেবে। 

এছাড়া অন্ত একটি উপায় হল, কোন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর মাত্রা অনুযায়ী 
কয়েকটি উত্তর দিয়ে স্কেল তৈরি করা হয়। অভিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছা! অনুসারে 
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সেই সব প্রশ্নের উত্তরে চিহ্ন দেবে । পরিমাপক সেই চিহ্ন অন্ুমারে নম্বর 
দিতে পারেন। নিয়ে |এরূপ পাঁচ মাত্র! স্কেলের একটি নমূন। দেওয়] হল। 

এমন বাড়ী চাই | এমন বাড়ী চাই | এমন বাড়ী চাই | কিছু হ্ববিধা | যেমন তেমন 
নুথ-নুবিধা 
টি বেখানে সকল | যেখানে বেশী | যেখানে মোটা- | থাকলেই একথান। 

সম্পত 
হি প্রকার সুবিধা | স্ববিধা থাকবে। | মুটি স্ববিধা |মেবাড়িতে [ৰাড়ী হলেই 

স্ 
থাকবে । থাকবে। থাকা যাষ। হল। 

মিলেমিশে. [মিলেমিশে [মোটামুটি মেলামেশা লোকের নঙ্গে 

থাকতে খুব থাকতে বেশ সবার সঙ্গে |করতেভাল | মিশতে 

মামাজিকতা | বেশী পছন্দ পছন্দ করি। |সামগ্র্গ করে | লাগে না। তবে | মোটেই 

করি। থাকার চেষ্টা | প্রযোজন হলে | পছন্দ 

কবি। মেলামেশ। করি | করি না। 

ৃ ূ ূ 

উক্ত তালিকায় অভীক্ষার্থী নিজেই চিহ্ন বসাবে, তারপর পরিমাপক সেই 
চিহ্ন লক্ষ্য করে নিজের স্কেল অনুসারে নশ্বর দিতে পারেন। উক্ত তালিকার 

পঙ্গে সামগ্ুস্ত রেখে একটি রেটিং স্কেল তৈরি কর। হুল : 

উদ্দানীন হখ-নুবিধা | খুববেশী [বেশী সচেতন | মোটামুটি | কোন কোন 
| 

সম্পর্কে সচেতন সচেতন ক্ষেত্রে মচেতন 

সচেতনতা 

সামাজিক 

নয় 

মাঝানাৰি অল্প সামাজিক 

সামাঞ্জিক 

খুববেশী [বেশী সামাজিক 

সামাজিক 

সামাজিকতা 

রেটিং স্কেলের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা যায় সত্য, কিন্তু এটি 

নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের বিশ্তুদ্ধতার ওপর | বিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণ হলে মতামত 

জ্ঞাপনও বিশুদ্ধ হয় এবং সুসংহত উপায়ে সেগুলি লিপিবদ্ধ কর। যায় । তবে 

বিশ্তদ্ধ ফল পেতে হুলে যে-সব বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক 
সেগুলি পরপৃষ্টায় দেওয়! হুল : এ 
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(ক) যে-সব গুণ বা! দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাথ্া। প্রয়োজন সেগুলির সংজ্ঞা! সুস্পষ্ট 

নির্ধারিত হওয়] প্রয়োজন । সংজ্ঞা: স্পষ্ট হলে বিচারকর্দের পক্ষে নম্বর দান 

কর। অনেকখানি ক্রটিমুক্ত হয়। 

(খ) রেটিং স্কেল তৈরির সময় নিদ্দিই গুণের মাজাগুলি যাতে সুস্পষ্ট ও 

সহজবোধ্য হয় সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন । তাহলে আশা কর! যায়, 

অভীক্ষকর। আন্দাজে নম্বর বসাবেন ম]। 

(গ) ফলাফলকে নির্ভরযোগ্য করার জন্য সর্বক্ষেত্রে এক একটি বিষয়ের 

জন্য একাধিক পরিমাঁপক নিয়োগ কর] কর্তব্য। 

(ঘ) পরিমাপের সময় অনেক পরীক্ষক পক্ষপাতিত্ব (75109 চ:5০6) 

দোষে দুষ্ট হতে পারেন। পরীক্ষাকে নিরপেক্ষ করার জন্য এক একটি গুণের 

বিচার এক এক সময় কর] উচিত। তাহলে একটি দৃষ্টিভঙ্গীর রেটিং অন্যটিকে 

প্রভাবিত করতে পারে না। 

২৯1 পাত্োতভি ও উত্তল্পরণ (1085558৪100 

[১1017906101)) ৪ 

* প্র/কৃ-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ স্তর পযন্ত পড়াশুনা করে 

একজন শিক্ষার্থী তার বিদ্ালয় জীবন শেষ করে। প্রাক-প্রাথমিক স্তর পৃথক 

ন। হলে প্রাথমিক ব্তরের সঙ্গে পরিচালিত হয়। শিশুর চতুর্থ শ্রেণীতে বা 
পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক স্তর শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম বা যষ্ঠ 

শ্রেণীতে ভাত হয়। উক্ত শ্রেণী থেকে ক্রমান্বয়ে দশম বা ছ্বাদশ+ শ্রেণীর 

পাঠ শেষ করে শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরের পাঠ শেষ করে। এই হুল আমাদের 

দেশের গ্রচলিত বিদ্যালক়ের শিক্ষাস্তর (00080101081 18961) | বিগ্যালয় 

জীবনে শিক্ষার্থীকে দুটি সাধারণী পরীক্ষায় পাস করতে হয়- প্রথমটির 
প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা, ছিতীয়টি ক্কুল ফাইনাল অথব। 
মাধ্যমিক পরীক্ষা, তৃতীয়টি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা! ।* 

এছাড়া ষ্ঠ শ্রেণীর নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীর। বৃত্তি পরীক্ষা! দ্রিতে পারে। 
তবে এট। আবশ্তাক্ীয় (00709015075) নয়। বিগালয় জীবনে শিক্ষার্থীকে 

অনেকগুলি অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পাস করতে হয়। প্রথমতঃ, প্রতিটি শ্রেণীর 

পাঠোন্তি ও উত্তরণ 

* উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটিকে মাধামিক পযায়ে বিচার কবা হয় না। অনেকের মতে এটি 

কলেঞ্জ স্তরের একটি অংশ । 
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শিক্ষার্থীকে শিক্ষারর্য শেষে বাধিক পরীক্ষায় (700058] 58101056100) 

উত্তীর্ণ হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিগ্বালয়ে সাপ্তাহিক, মানিক, ত্রৈমাসিক, 
প্রান্তিক ইত্যার্দি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে। এসৰ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর 

পাঠোম্নতির (2:08555) দিকে লক্ষ্য করা হয়। বাষিক পরীক্ষার ফলাফলের 
(ঢ1500050100 255010 ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী পরবতা উচ্চ শ্রেণীতে 

উত্তীর্ণ (01702009667) হয় । 

পূর্বোন্ত আলোচন। থেকে লক্ষ্য কর। যায়, পাঠোন্নতি (0:081655), পরীক্ষা 

(7%8101291001) এবং উত্তরণ (61£01001107)--এই তিনটি বিষয় শিক্ষার্থীর 

পাঠোন্নতি, পৰীক্ষা সাধিক বৃদ্ধি (£005] £0০৬0) ও বিকাশের (0০৮51070- 

ও ভততীবণ 1210) সঙ্গে অবিচ্ছেছা | শিক্ষার্থীর শিক্ষাবর্ষের পাঠোন্নতি 

অথবা নির্দিষ্ট বিচ্যালয় স্তরের পাঠোন্নতি (প্রাথমিক, মাধামিক ) বাধিক পরীক্ষা 
অথব1 ফাইনাল পবীক্ষার (প্রাথমিক ফাইন্তাল, ক্ষুল ফাইনাল ব। মাধ্যমিক 

ফাউন্থাল ইত্যাদি) মাধ্যমে বিচাব করা হয় এবং তার ফলাফলের ওপর 

ভিত্তি করে উচ্চতর পরব শ্রেণীতে বা শিক্ষান্তবে শিক্ষার্থীর উত্তরণ 

(01903060108) হয় । 

শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতি বিচার কর! হয় ছুটি ধারার সমন্থয়ে। প্রথমটি 
হল আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা (0081 চ:য87217286:90), যেমন-_লিখিত 
পরীক্ষ!। রচনাধর্মী, বিষয়াত্মক, সংক্ষিপ্ত গুশ্লোত্তর পরীক্ষা__এই প্রক্রিয়ার 

অন্তর্গত। এর সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল যুক্ত হতে পারে। দ্বিতীয়টি 

হল অনিয়মিত পরীক্ষা (]17101509] ০%:00011)8 01018) | 

যেষন- পর্যবেক্ষণ, অনুসদ্ধান-তালিকা (0106০141151) 

আরোপিত কর্মভিত্তিক অভীক্ষা (95151007606 70550১ নান] ধরনের খতিয়ান 

(56081501875, 47065000091 1200105১ (000186152 1200105 26০.) 

ইণ্টারভিউ (72515), প্রশ্বোতর (0056561077:9176) ইত্যাদি । বন্ততঃ 

আনুষ্ঠানিক ও অনিয়মিত অভীক্ষা উভয়ের ফলাফলের সমন্বয়েই একজন 

শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ পাঠোঙ্গতি বিচার সম্ভব তয়। পাঠোন্গতি বিচার-প্রসঙ্গে 
শুধু আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর গুরুত্ব দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। 

গতানুগতিক পরীক্ষ। ব্যবস্থায় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ কর! হয় সংখ্যাগত 
নম্বরের ভিত্তিতে | এতে পার্সেশ্টাইল প্রথায় (68650015555) 

প/ঠোনতিব বিচার 



২৪৬ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

সাফল্যাঙ্ক দানের প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা 
কমিশন সংখ্যাগত নম্বরের পরিবর্তে পাঁচ পয়েপ্ট' স্কেল অথবা তিন পয়েন্ট স্কেল 
(8৮০ 1901001071652 00106 5০৪16) ব্যবহারের বিষয়টি অনুমোদন করেছেন। 

4&, 0, 0210, ব। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ইত্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর 

নামের আক্ষরিক ক্রম অনুসারে ফল প্রকাশের ওপর গুরুত্ব 
নম্বরদানের ও শ্রেণী- 
বিভক্ত করণে শ্বরূপ* প্রধান করেন। এছাড়া সাধারণী পরীক্ষার সংখ্য। হ্রাস 

করে বিগ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সংখা বৃদ্ধি কর! 
যুক্তিযুক্ত বলে কমিশন মত প্রকাশ করেন। চিরাচরিত পরীক্ষা ব্যবস্থার 
আমূল সংস্কার করে শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের সঠিক মূল্যায়নের পরিমাপক 
হিসেবে পরীক্ষার সাঘগ্রিক ব্যবস্থাকে যথার্থ” নির্ভরযোগ্য ও গ্রয়োগধোগা করে 
তোল! সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষার্থীর প্রগতিতে ও পাঠোন্নয়নে সঠিক 
পথ অবলম্বন করা সম্ভব হবে। 

২২? শিক্ষণ যাগ্যতান্স পন্বিসাপ (16358675606 ০1 

শ2৪0171106 ৫1280167705) 2 

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী শেখে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভে সাহাধ্য 
করেন। নান! ধরনের পরীক্ষা বা অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অধীত বিষ্যা, 
শিক্ষালাভের যোগ্যতা, তার বুদ্ধি, আগ্রহ ও প্রবণতা পরিমাপ করা হয়। 
শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে তার শ্রেণী পরিচালন দক্ষতা, বিষয়বস্ধর জ্ঞান, শিক্ষণ কর্মের 
প্রতি অনুরাগ, স্বীয় অভ্যাস, জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থকে সাহাষ্য করার প্রবণতা ও 
দক্ষত। নিয়ে শিক্ষাদান-প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন । তার যোগ্যতার ওপর 

শিক্ষার্থীর শিক্ষা নির্ভর করে। শিক্ষার্থার শিক্ষাঙলগানের সামর্থ্য পরীক্ষা 
করার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি শিক্ষকের শিক্ষণ-যোগ্যতা 
পরিমাপেরও প্রয়োজন হয়। 

শিক্ষকের শিক্ষণযোগ্যতা পরিমাপের জন্ত নিল্গরূপ নিরাডিডি প্রতি 
গুরুত্ব ছেওয়। প্ররোজন £ 

(১) বিষয়বস্তর জ্ঞান (8070%160855 ০6 50৮)০০6 লি 

(২) পাঠটাকা পরিকল্পনা (],555010 7১191), (৩) উপযুক্ত পদ্ধতি (99169115 

16009), (৪) প্রকাশ করার শক্তি (2০ আঠা ০06 6%06551017), 
(৫) শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ (7১8191] 70516151960) বা শিক্ষার্থীকে 

সক্রিয় করায় শিক্ষকের ক্ষমতা, (৬) শিক্ষকের মৌলিকতা৷ ও উদ্ভাবনী শক্তি 
(028019615 01018108]15 ৪150 [55001:0610171655) এবং (৭) ব্যক্তিগত 
গুণাবলী (7215055] 09116155)। 

€ “পরীক্ষা সংস্কার খ্্রপঙ্গে' অংশে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। 



পরীক্ষা ও অভীক্ষা ২৪৭ 

এছাড়া রাকবোর্ড ব্যবহার, হ্বন্দর হস্তাক্ষর, কঠন্বর, শিক্ষোপকরণ ও তার 
বাবহার, প্রশ্ন তৈরি ও জিজ্ঞাসার কৌশল, ভাষা, স্বাস্থ্য গ্রতৃতি বি্ষয়গুলিও 
শিক্ষণ-যোগ্যতার সঙ্গে অন্বিত। 

উল্লিখিত বিষয়গুলি মোটামুটি পাঠ-পরিকল্পন! ও শ্রেণীকক্ষে তার 
প্রয়োগ-পদ্ধতির সঙ্গে যে-কোন দ্দিক থেকে সম্পরকিত। কারণ বিষয়- 
বস্তর জান নিয়ে শিক্ষক পাঠ-পরিকল্পনা করেন এবং শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগের জন্তু 
উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। প্রয়োগ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের উপস্থাপন 
ও প্রকাশ ক্ষমতা থাক! প্রয়োজন । তিনি তীর উদ্ভাবনী শক্তি ও মৌলিকতা 
দ্বার। নব নব ধারায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করেন। এর 
জন্ত তার কতকগুলি ব্যক্তিগত ও বৃত্তিগত গুণ থাক প্রয়োজন । ব্যক্তিগত 
গুপগুলি হল ধৈর্য, আন্তরিকতা, আত্মীবিশ্বাম, সহনশীলতা, উদ্যম, কৌশল বা 
বুদ্ধি সততা, আত্মসংযম ইত্যার্দি। আব বৃত্তিগত গুণ হল প্রশ্ন রচন। ও 
জিজ্ঞাসা করার কৌশল, শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহারের কৌশল, রাকবোর্ড 
ব্যবহারের নৈপুণ্য ইত্যাদি । 

শিক্ষকের শিক্ষণ-যোগ্যতা পরিমাপের জন্য আমরা এখানে সাতটি 
বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি । শিক্ষণ-যোগ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই সাতটি 
বিষয়ের প্রতিটিকে পাঁচটি স্বনিরিষ্ট বিভাগযুক্ত একটি নয় পয়েন্ট স্কেল দ্বারা 
পরিমাপ করতে পাবি। 

নাইন পয়েণ্ট স্কেল (206 09256 5০816) হল £ 
৯-_] সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ 

"__| অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ 

৫__| কোন কোন ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ 

৩-_| কোন কোন ক্ষেত্রে অস্তদ্ধ ও অসলতিপূর্ণ 

১-| অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশুদ্ধ ও অসজতিপূর্ণ 

রে সম্পূর্ণ অশ্ন্ধ ও অসঙ্গ তিপূর্ণ* 
* এটিকে উল্লেখ না করলেও চলে । 
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এভাৰে সাতটি যোগ্যতার প্রতিটিকে পাচটি সুনির্দিষ্ট অংশে নাইন পয়েণ্ট 

স্কেল (176-20106 5০519 101) 6০ 001063 ০168015 69159) ছার! 

পরিমাপ করে আমর তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। 
একটি শ্রেণীকক্ষে পাঠদানরত একজন শি্ষকের যোগাতা পরিমাপ করে 

নিম্নরূপ তথ্য (26৪) সংগ্রহ করা যেতে পারে : 

গুণ নন্বর 
১। বিষয়বস্তর জ্ঞান তা 

২। পাঠটীক। পরিকল্পন। ০ 

৩। যখাধথ পদ্ধতি প্রয়োগ ক্ষমতা -__- ৫ 

৪| প্রকাশ করার শক্তি ৬ 

৫| শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করার শক্তি _- ৩ 

৬। মৌলিকত। ও উদ্ভাবনীশক্তি -- ও 

৭। ব্যক্তিগত গুণাবলী _- ৪ 

এই সংখ্যাগত ফলাফলটিকে আমরা রেখাচিত্রেও (8:87) প্রকাশ করতে 

পুরি। শিক্ষক নিজেই এরূপ রেখাচিত্রের সাহায্যে নিজের শক্তি ও দুর্বলতার 

সন্ধান পেয়ে শিক্ষণ-যোগ্যত। বৃদ্ধির জন্ত সচেষ্ট হতে পারেন । শিক্ষণ 

মহাবিগ্ভালয়েও অধ্যাপক বা পরিদর্শকরা (91927515075) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর 
শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপের জন্ত এরূপ পরিমাপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে 

পারে। এই পরিমাপ প্রক্রিয়া! অনেকখানি ব্যক্তিসাপেক্ষতা থেকে যে মুক্ত 
_-তাতে সন্দেহ নেই। 

এছাড়। পেশাগত যোগ্যতা] বৃদ্ধি ও পরিমাপের জন্য যোগ্যতা নির্ধারক 

জু়ী (28008 91:5৩0% ব্যবহার কর! ঘেতে পারে । আবার যোগ্যতা বৃদ্ধির 
প্রয়োজনে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে সহকরমীদ্ের সহায়তায় ষোগ্যত। নির্ধারক 

কুচী অনুসারে তার নিজের ঘোগ্যতা বিচারের জন্য অনুরোধ ও উপরোধ 

করতে পারেন। | 

* যোগ্যতা-নির্ধারক হুচী (:5৮10)৫ ৪1,০৪0) এই পুস্তকের ছিভীয় থণ্ডে 'শক্ষক' অংশে 

আলোচিত হল। 



ছ্বিতীয় খণ্ড 

বিভ্ভালয় সংগঠন 
(১০1,০০1 €002525.185211075) 

1০6১০ ৮-া- 1 ৫2) 





সুঢন। 
(]11700001001018) 

বিগ্ভালয় হল একটি স[মাজিক প্রতিষ্ঠটান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ 

এর নিজ্ব প্রযোজনে সম্তানসন্ততিদেব আদর্শ সভাবপে গডে তুলতে চায়। 
তাই এই প্রতিষ্ঠানেব উদ্দেশ্ঠ হল যোগ্য শিক্ষার্থী যেন স্থযোগ্য শিক্ষকের নিকট 

খেকে সার্থক শিক্ষলাভ করতে পাবে। এমন অনুকূল পরিবেশে শিক্ষার্থী 

শিক্ষালাভ কববে যেন তাব সম্তাবনাব পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানেব এই উদেশ্যস্থচক উক্তিটির মধ্যে আধুনিক শিক্ষীসমন্তার বিভিন্ন 

দিক অভিব্যক্ত। উক্তিটিব মধ্যে বযষেছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যস্থচী এ 

০0100) এবং বিছ্যালয পবিবেশ। প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যালয পরিবেশে শিক্ষণ- 

প্রক্রিয় ৪টি পরিচালিত হয় এবং তাঁব ফলশ্রুতি স্ববপ শিক্ষার্থাবা সমাজের আদর্শ 

সভ্য এবং বাষ্ট্রে যোগ্য ও সক্ষম নাঁগবিক হযে ওঠে । এব জন্ঠে চাই বিদ্ভালযেব 

সংগঠন সম্পর্কে সুষ্ঠ সংগঠন। যেন সংগঠন যাবতীবঘ সমস্যার সমাধান 
ধারণ] করে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীষ শিক্ষাৰ দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখে। 

হুষ্ঠ সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ভিন্ন শিক্ষার্থীকে অভিষ্ট পথে পরিচালিত করা যায 
ন।। অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন আমরা লক্ষ্য কবি, প্রযোজনীয 

জমি (819), শ্রম ([2130ঘ) এবং মূলধন (0871091) যথেষ্ট থাকা সত্ব? 

উত্পাদন সম্ভব নয়__সার্থক উৎপাদনের জন্য প্রযোজন হল উক্ত তিনটি 

উপাদানের সুষ্ঠু সমন্বয় ও পরিচালন। মূলতঃ সংগঠনই এই সমন্বয় ও 
পরিচালন-ক্রিযা সম্পাদন ক্র । তেমনি বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পাঠ্যবস্ত 

থাক] সত্বেও শিক্ষার্থীব বাঞ্ছিত পরিবর্তন ও বিকাশ সাধন সম্ভব হয় না_ এর 

জন্তেও চাই সুষ্ঠ সংগঠন । 
বিদ্যালয় সংগঠন (9০,901 02£2033961072) সর্বদা শিক্ষার আদর্শ এ 

লক্ষ্যের সঙ্গে অস্থিত। ঘুগে যুগে সমাজবিদ্, শিক্ষাবিদ ও মনীষীরা শিক্ষার আদর্শ 

ও লক্ষ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। বিদ্ালয় সংগঠন সে-সব আদর্শ ও লক্ষ্যের 



৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

সার্থক রূপায়ণের ব্যবস্থা করে। ভাষাস্তরে বল! যায়, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও 

লক্ষ্যে পৌছবার উপায় (02229) হল সংগঠন । সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখ। 

কর্তব্য বে শিক্ষ|। নিজে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া! (451)9010 01:90593)1। তাই 

তি. তি আদর্শ এবং লক্ষ্য গতিশীল ও সজীব । যুগের প্রয়োজন 
লক্ষের সঙ্গে অস্থি অন্ুসাবে শিক্ষা! এগিষে চলে এবং তার আদর্শ ও লক্ষ্য 

ও গতিশীল স্থিরীকৃত হয়। নেই আদর্শ ও লক্ষ্য সার্থকত1 লাভ কবে 

সুষ্ঠ সংগঠনের মাধ্যমে । তাই সংগঠনের মৌলিক ধারণাটিও গতিশীল । 
অতীতের শিক্ষা লক্ষ্য ও আদর্শ পরিবত্তিত হয়ে আধুনিক কালের মধ্যে চলে 
এসেছে । আধুনিক কালের শিক্ষাদর্শের সুবিধা-অস্থৃবিধা বুঝে ভাবীকালের লক্ষ্য 
ও আদর্শ স্বীরিক্কত হবে । আর শিক্ষা সংগঠনও সমতালে সেই পরিবন্তিত 

লক্ষ্য ও আদর্শকে বাস্তবাধিত করবে । 

বিদ্যালব সংগঠনের ভিতর দিযে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্দিতে সমাজ ও 

নাষ্ট্রেব আদর্শ প্রতিফলিত হয়। রাশিষায বলশেভিক বিপ্লবের পর ভাবী 

নাগক্কিকে প্রকৃত কমিউনিষ্ট রূপে গভে তোলার জন্য অন্গুবুল বিদ্যালয সংগঠন 

তৈরি হল । কমিউনিষ্ট আদর্শে পরিচালিত হল ছাত্র সংস্থা, শিক্ষক সংস্থা, যুব 

সংস্থা ইত্যাদি । নাৎসী জা্শানীতে হিটলারকে সেলাম জানিয় স্কুল কলেজেব 

পঠন-পাঠন শ্রুহত। এখানে প্রকৃত শিক্ষার (ঢ.00০8010) পরিবর্তে দেওয়] 

পা হত নির্ধারিত শিন্ষ1া ([11009060107211070) | বিছ্বালর 

রাষ্ট্রে শাদর্শকে সংগঠন ছিল এসবের অন্ুকুণ। ওপনিবেশিক সাআজ্যবাদের 

টাতিিনিউ কুরে ভাবধারাষ পরাধীন ভারতের শিক্ষা পবিচালিত হযেছে। 

আক্ককের স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিফলিত হবে শিক্ষা 

সংগঠনের মাধ্যমে । জাতী সংহতি, ধর্মনিরপেন্ষতা, দারিভ্রমোচন, 

সমাজত:/«ক আদর্শে সমাজগঠনের লক্ষ্য ভারতের আদর্শ। এদেশের শিক্ষ। 
সংগঠন এই আঘর্শ ও লক্ষ্যকে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত করবে । 

বিদ্ভালষ সংগঠনের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য এর সঙ্গে ভিত কতকগুলি বাষ্ডব 

কর্সের তালিকা নির্দেশ করা প্রয়োজন । অন্যথায় সাংগঠনিক কার্ধর ব্যান্তি 
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বচন ৫ 

উপলব্ধি কব! কঠিন। সংগঠনের সঙ্গে জড়িত অত্যাবশ্তক প্রক্রিয়াগুলি হল £ 
১) সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শের অন্কুলে প্রতিটি শিক্ষান্তরের লক্ষ্য € উদ্দন্ট 
নিলয় সংগঠনের স্থিরীকিত কব, (২) সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্তে 

জে ছড়িত উপাদান যথাযথ পথনির্দেশ কৰা, €৩) রাষ্ট্র ও জনগণেব সহযোগিতা 
গাথিক হৃযোগ সৃষ্টি কবা, (৪) অন্ককৃল পরিবেশে প্রতিষ্ঠান স্থাপন « শিক্ষাকর্থ 
পবিচালনাব অনুকুল স্রযোগ স্থষ্টি কব।, €৫) শিক্ষার্থী সংগ্রহ, যোগ্য শিক্ষণ- 

প্রাঞ্ধ শিক্ষক নিয়োগ এবং লক্ষাভিত্তিক পাঠ্যতালিক' প্রণযন কবা, (৬) শিক্ষকের 

শিক্ষাদ্ানকর্য ও শিক্ষা্াব কৃতিত্বের য়াষথ মৃল্যাযনের ব্যবস্থা কলা, (৭) ক্ষ 
শক্ষাকর্গ পবিচালন।র জন্ত বিভিন্ন বিষযেব মধ্যে সংহত্তি ও সমহ্বয বিধান কর। 

ইত্যাদি । এগুলি বিছ্যলয় সাংগঠনিক কর্েব অপবিহাধ উপাদান | 

বিদ্ভালয সংগঠন (9০11901 01587215259.) এবং পরিশাসন (9০17০0] 

9৫:01170150:8101) শব ঢুটি প্রাযই সম অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখ! যায। মূলতঃ 

সংগঠন শবটি.পবিশ।সন অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক ও তাৎপবপূর্ণ। সমাজেব 

উদদেশ্ঠ ও লক্ষ্য স্থিবীরুত কব এবং ধিগ্ভাণথ গৃহ নির্ধাণ থেকে পবিচালন পন 

থাবতীষ কর্ণ সংগঠনের এভ্ভিযারভূত্ত। পক্ষান্বে, প্রতিষ্ঠিত গৃহে বিছ্যালয 

পবিচালনাব কর্ণটুক্ু পবিশাসন ক্রিবাব অন্তর । তাহলে 

বনী যাঁধ, বিছ্যালয সংগঠন একটি ব্যাপক, সামগ্রিক ও 

গতিশীল প্রক্রিযা এসং বিদ্ধানয পবিশ।সন এই সাংগঠনিক প্ররিষান একট। 

দংশ মাত্র। 

ংগঠন ও পরিশাসন 

সাধাবণতঃ বন] যাধ সংগঠিত পিগ্ভালযে প্রধান শিক্ষক হলেন পবিশ।সক। 

তিনি তাব সহকর্মীদেব সহায়তা নিত্যকর্ধ সমার্ধী কবেন। পবিশ।সনে 

এঙ্খল। বক্ষ। ও স্ষ্ট পবিচালন।র এপর বিশেষ লক্ষ্য আরোপ কব] হয। দেনন্দিন 

ন্যবস্থাপনা, সপবন্চী নির্ধারণ, পাঠ-পরিকল্পনা, বিদ্যাল্য গৃহের 'ততাবধান, 

সরকাব ও অন্তান্য সংস্কার সঙ্গে যোগাযোগ, অর্থের লেনদেন, নথিপত্র নংবঙ্গণ 

পভ়তি পরিশাসন প্রক্রিযার অস্তর্ক্ত। পক্ষান্তরে সংগঠনের সঙ্গে জডিয়ে আছে 

খমভঃ শিক্ষার্থী এনং তার লর্বাহগীন বিকাশের প্রতি আমাদের 

দৃষ্টিভঙ্গী (8৮665) ! কারণ, সামগ্রিক শিক্ষা-প্রক্রিয়াব কেন্দ্রে আছে শিক্ষার্থ। 

শিক্ষার্থীর সম্ভাবন[ময় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই শিক্ষাব্যবস্থা। এই 
কাজের সার্থকতার মধ্যে িছ্ালয় সংগঠনের স্ববপ অভিবরক্র | বিদ্যালয় সংগঠন 



৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

প্রসঙ্গে পি. সি. রেন (2. 0. 77/6%) বলেন, শিক্ষার্থীর প্রযোজনে তাব 
মানসিক শক্তির বিকাশ, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা, মনোবৃত্তির অন্ুঈীলন, সদৃঢ 
রিজাত চরিত্র গঠন, কৌমল বৃত্তির বিকাশ ও অহ্ুশীলন, শারীবিক 

ব্যবস্থাৰ সর্বাপেক্গা শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি-ও স্বাক্ট্যের উন্নয়ন, সমাজ, রাষ্ট্র ও তাৰ 

রে ই নিজের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করাব 
জন্ঠ বিদ্যালয সংগঠন করুন । ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষ! পাসের 

জন্তে এরূপ সংগঠনের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়তঃ, উপরিউক্ত প্রথম কণটি 
সম্পাদনের উদ্দেশ্টে বিদ্যালয সংগঠন বিচিত্র ও সমস্যা জড্ডিত বিষয়েব সঙ্গে 

সম্পকিত। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনাষ গৃহ নির্মাণ, সমাজভিত্তিক 
প্রবেজনে শিল্পা সংস্কাব ও তার পুনগঠন, * শিক্ষণকর্ধ পরিচালন। ও পরিশাসন 

ব্যবস্থার বাস্তবাধন, শিল্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক, সরকারী শ্িক্ষ। দগ্ুব 

ও বিগ্যালযেব কার্ধকরী সমিতিব সম্পর্ক, শিক্ষণীয বিষয়বস্ত, সহ-পাঠ্যস্থচী নির্ধারণ 

ও প্রযোগ, ধিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয ও সংহতি বিধান প্রভৃতিব সঙ্গে 

বিদ্যালয় সংগঠন ব্যাপকভাবে জডিত। সুতরাং অনুমান করা যায যে 

সামগ্রিক বিগ্ভালয-শিক্ষ।র সার্থক রূপাযণের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রযোজনীয জং* 

হট বিদ্যালয় সংগঠন। 
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প্রথম অধ্যায় 

বিষ্ভালয়গৃহ-পরিবেশ ও সাজসনগাম 
[9011090] 10191)6-001101175 ৫০ 70011010017] 

[ অধ্যায় পরিচয় ৪ আমেরিকায় বহুল-ব্যবহৃত “৪০:০1 ৮1৯০৮ কথাটি বিছু 

কাল থেকে ভারতেও বাবহত হচ্ছে । 9০০০০] 18:06 কথাটি দ্বার! গধু বগ্যালয় গুহটি'ক 

বোঝায় না। বিস্তালয় গৃহ-পরিবেশ এবং সংলগ্ন প্রয়োজনীয় স্থান ও সাজসরঞ্জাম ০৮০০ 

ঢ1808-এর অন্তভুক্তি। ব্যাপক অর্থে পরীক্ষাগার, মিউজিয়াম, ওয়ার্কশপ, গ্রন্থাগার 

পাঠাগার, ব্যাক্লামাগার, খেলার মাঠ, কান্টিন, জলখাবার ঘর, সমবায় বিপণি, পায়খান। ও 

প্রশ্বাবখান! ইত্যাদি সবকিছু বিগ্ভালয় গৃহ-পরিবেশ ব1 ৪০৮০০ 117-এর অন্তর্গত। তাহ 

এই অধায়ে উল্লিখিত বিধয়গুলি পৃথক পৃথক অনুচ্ছেত্ষে বিস্তুত আলোচনার চেষ্ট। 

করা হল। ] | 

৯ | ভ্রীভিহ্াসিক্ক স্টজ্ভ্সি (07156011681) 88006700110) ২ 

এঁতিহাময় ভারতেব শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। সুদুর 

অতীতে শিক্ষা বাধ্যতাম্বলক ছিল না। ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা! শিক্ষালাভের 

ক্ষেত্রে কার্ধকর ছিল। আবার সে শিক্ষা ছিল জীবন ও সমাজের সঙ্গে একাত্ম। 

পরোন্মভাবে সে শিক্ষা! সমাজের সর্বস্তর ছডিয়ে পডতো1। তবে প্রত্যক্ষ শিক্ষণ 

যেটুকু ছিল তা আনুষ্ঠানিকভাবে তপোবনে গুরুর আশ্রমে পরিবেশন কর। 
হত। গুরু বংশপরম্পরায় এপ আশ্রমিক শিক্ষা পরিচালনা করতেন। এক 

একটা অঞ্চলে শিক্ষাশ্রমের সংখ্যা বুদ্ধি পেলে অঞ্চলটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপাস্তরিত 

হত। তক্ষশীলা ঠিক এরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বৌদ্ধযুগে ভিক্ষুসংঘ- 
গুলি ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । নালন্দা, বিক্রমশীল প্রভৃতি এক একাটি বৌদ্ধ 
সঙ্ঘ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পরিণতি লাভ করেছিল । প্রাথমিক স্তরে এসব শিক্ষা 

প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পরিচালিত হত। কিন্তু ঝ্ড- 
ঝঞ্চা, রৌদ্র-বুষ্টি, শীত-্রীন্ম প্রভৃতির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্ত ক্রমে 
ক্রমে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশাল বিশাল অট্টালিকা গড়ে ওঠে। পাঠাগার, 



৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, মন্দির, উপাসনা গৃহ প্রভৃতি প্রাচীন বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির অঙ্গ 

ছিল। মুসলমান যুগে সাধারণতঃ মসজিন্দ ও সংলগ্ন মুক্তপ্রাঙ্গণে মক্তব ও মাদ্রাস। 

পরিচালিত হলেও পৃথক গৃহপরিবেশে"আনকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গডে উঠেছিল। 

শিক্ষাদানের জন্য মুক্তাঙ্গন যে প্রকষ্ট স্থান তা স্বীকার কর সত্বেও এদেশে পৃথক 

গহপবিবেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অতীতেও ছিল। 

আধুনিক যুগে শিক্ষাদানের জন্য পৃথক গৃহপ্রা্ণের প্রয়োজনীয়তা অনেক 

বেশী। যুগের পরিবর্তনের ফলে শিক্ষাদানের বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল এ 

আন্মষঙ্গিক ব্যবস্থাদির স্বরূপ ও সংখ্য। এত বৃদ্ধি পেয়েছে ষে পৃথক গৃহপ্রাঙ্গণ 

ছাড। মাধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের কথা চিন্ত! করা বাষ না। 

২1 স্যুত্গাত্ছ্ম ব্রি্যা লজ (01)67-817 3010018) £ 

ব্রিটিশ শাসনে নতুন পীশ্চাত্ত্য শিক্ষারীব1 প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জমকালো 

বিদ্যালয গৃহ, তার আসবাবপত্র ও সাজ-সবপ্তাম সমন্বিত নতুন পরিবেশ কাষ্টির 
প্রচেষ্টা শুক হয, কিন্তু অতীতে মুক্তাঙজন বিদ্যালয পরিচালন! শিক্ষাবিস্তারেব 

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই ব্রিটিশ আমলেই স্বদেশী 
আন্দোলনের চবম পর্ধাযে ভারতীয় এঁতিহয সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলো । 

রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন “আশ্রম বিদ্যালয়” এতিহা পুনরুদ্ধারে এপ একটি 

দৃষ্টান্ত । ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ এ প্রতিনিধিস্তানীয ব্যক্তিদের অনেকেই আশ্রমিক 

শিক্ষা গুতিষ্ঠান স্থাপন কবে দেখালেন যে এদশে শিক্ষাবিস্তারের জানত জমকালে। 

বিদ্যালয় গৃহ ও সাজ-সরঞ্তামের প্রযোজন হয় না। রবীক্জ্নাথ 
আধুনিক যুগে 
মু্তা্ন বিদ্যালযেব . বলেছেন “আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয় তবে 

ধারণা লোকালয হতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে 
গাছ পালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা থাকা চাই।” স্বাধীনতার পরেও মাধ্যমিক 
শিক্ষা কমিশন ঠিক একই অভিমত ব্যক্ত কবেছেন। কমিশনের মতে “ভারতের 
ম্যায় (গ্রীন্মপ্রধান ) দেশে মুক্তাঙ্গন বিষ্কালযকে উৎসাহিত করা কর্তব্য । অন্ততঃ 
বর্তমান (অর্থনৈতিক ) অবস্থায় বি্যালয় গৃহ স্থাপনের দাকুণ ব্যয় সম্ধট থেকে 

পরিত্রাণের জন্য এ ব্যবস্থা অপরিহার্য ।; 

যুক্তাজন বিষ্ালয়ের সত্যিই যে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা! আছে 
--এ বিষষে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই । আমাদের দেশের জলবায়ু, স+মাজিক 
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ও অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমতঃ উল্লেখ কর! যায়, আমাদেব এই 

প্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতল বনচ্ছায়ায় নির্জন পরিবেশে শিক্ষাচর্চা শারীরিক ও 

মুক্তাঙ্গন বিভালয়ের মানসিকতার দিক থেকে বিশেষ অন্থুকুল। দ্বিতীয়তঃ 

হন উন্মুক্ত পরিবেশ স্বাস্থ্যশিক্ষার দিক থেকে বিশেষ স্থবিধাজনক। 

তৃতীয়তঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের হু্টযে 
বিছ্ভালযের সংখ্যা! বৃদ্ধির প্রয়োজন হযে পডেছে। এ জন্য শিক্ষাথাতে 

ধ্যয় বাডানো বিশেষ প্রযোজন। কিন্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে এদেশ অনুন্নত । 

তাই মুক্তপ্রাঙ্গণ বিদ্যালয় প্রচলনে ব্যয সংকোচ কবা সম্ভব। চতুর্থতঃ বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয় অপরিহার্য । এ ক্ষেত্রে উল্লেখ কব। যেতে 

পারে যে, বিকলাঙ্গ শিক্ষার্থী এবং ক্ষষবোগের ন্যায সংক্রামক রোগীদের জন্য 

মুক্তার্গন বিদ্যালয় অত্যাবশ্যক । কাবণ মুক্ত বাযু ও তুর্ধালোক হল 'এসব 

খোগীব পক্ষে নিতাস্ত আবশ্তকীয সম্পদ ।£ 

মুক্তাঙ্গন বিগ্যালযের এত ন্রবিধাঁথাকা সক্ষেও আধুনিক শিক্ষার বিস্তৃত 

পদ্ধত্তি, কৌশল এরং উদ্েশ্টমূলক প্রযৌজনীযতার বিচাবে মুক্তাঙ্গন বিদ্ালয 
সর্বক্ষেত্রে ফলদাধী নয। প্রথমত এদেশ গ্রীক্ষপ্রধান হলেও দীর্ঘস্থাধী বর্ষা 

এবৎ কনকনে শীতে মুক্তাঙ্গনে বিছ্যালয পরিচালন! করা যায না। মুক্তাঙ্গনে 

বিচাালয পবিচ।লনা করতে হলে আবহাওয়া ও খত অন্রসাবে বাবে বাবে 

সমধ তালিকা ও কর্মসুচী পবিবর্তন করতে হয। আধুশিক 

শিক্ষাধার! এত জটিল যে এপ পবিবর্তন সব সময সম্ভব 

হয ন। দ্বিতীয়ত% জনসংখ্য। বুদ্ধির ফলে বিদ্যালয়েব সংখ্যা এবং ছাত্র সংখ্যা 

এত বুদ্ধি পেযেছে যে এক একটা শ্রেণীতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী 

পড়াশুনা কবে । ভারতে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে গাছপালায পবিবেষ্টিত খোলা 

মাঠের চুষ্পাপ্যত| হেতু মুক্তাঙ্গন বিছ্ভালয পবিচালনা মো'টই সম্ভব নয়। 

ততীয়তঃ, বিদ্যালয়ের ল্যাববেটরী, ওয়ার্কশপ, পাঠাগার, এবং লাইব্রেবীব জন্য 

পুথক পৃথক ঘর চাই। বিজ্ঞানে যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা, 

কতকগুলি আস্ুবিধ। 
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8900৮ 0£ 656 19900770%77 70010561010 0070777188701)--01790, * 2, 
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টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতি মুক্তাঙ্গনৈ রেখে শিক্ষা দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে এসব বিষয়কে বাদ দিয়ে শিক্ষা দান ও গ্রহণ করার 
কথাও চিন্তা করা যায় না। 

তবে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি অন্গকুল আবহাওয়া 
মুক্তাঙ্গনৈ পরিচালনা করা সম্ভব। যেমন) কোন সাহিত্যসভা, আলোচন] সভ।, 

কোন উৎসবানুষ্ঠান বা সমাবেশ, মাধ্যমিক বি্যলয়ের ছে৷ট ছোট ক্লাস, 
প্রাথমিক বিছ্বা/লয়ের ছোটদেব ক্লাস-_এগুলি মুক্তাঙ্গন পরিচালন! কব সম্ভব | 

চরের? একপ সম্ভঘাবনাব ক্ষেত্রেও স্তান-বিশেষ বিবেচ্য বিষয। 

ধাকলেও মুক্তাঙ্গন শহরাঞ্চলে মুক্তা্গনে বিদ্ভালয পরিচালনা কোন ত্রমেই সম্তন 

05 নষয। তবে গ্রামাঞ্চলে যেখানে বুক্ষকৃঞ্জে সমাচ্ছন্ন খা, 
মঘদীন সহজলভ্য সেসব স্থানে বিদ্যালযের আংশিক কাজকর্ম পরিচা“না কব, 

যায়। আজকাল গ্রামবাংলাতেও মুক্তাঙ্গণের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই 
আজ গ্রাম, শহর সর্বত্রই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পবিচালনা'র জন্য পৃথক বিদ্যালয় গৃহে 

প্রয়োজনীষতা দেখা দিয়েছে । 

* ২০। ব্িল্যোঁজপস্স-গ্ুহ-স্পভ্রিন্েশ্পেল্র আপুনি শ্রান্রণা ও 

ভ্ঞাতস্পর্্র (10001, 6071960)% 170. 11789776 01 51100] 1১18101) 2 

আমেরিকাম্ন বিদ্যালয-গৃহ সম্পর্কে সর্বাধিক ব্যবহৃত 4০1,001 1121)0 শবাও চ্ছ 

কিছুকাল ধরে এদেশের শিক্ষান্তরে প্রচলিত হয়েছে । স্থল প্রাণ্ট' শবগুচ্ছেব 

দ্বার] শুধু বিদ্যালয়ের গৃহখানিকে বোঝায় না। এর অর্থ 
এত ব্যাপক যে বিদ্যালয় গৃহ, গ্রন্থাগার, পাঠাগ।র, 

বিজ্ঞানাগার, ওষার্কশপ, সভাগৃহ, বিদ্যালয সেনিটারী, ব্যায়ামাশার, খেলার মাঠ, 
বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সব কিছুকে একত্রে বোঝায়। 

এক কথায়, একে “বিদ্ভালয়-গৃহ-পরিবেশ+ বল চলে । “বিদ্যালয় শবটির মধ্যে 

“আলয়? কথাটি সুস্পষ্ট। তাই বিদ্যাচর্চা এবং বিদ্যার আদান-প্রদানের জঙ্তে 

পৃথক পরিবেশ প্রয়োজন । 

(ক) গৃহ-পরিবেশ এবং (খে) বিদ্যাচগ ও বিদ্যার আদান-প্রদান-_-এই ছুটি 
বিষয় একত্রে গডে তোলে বিষ্ালয জীবন । সামগ্রিক বিদ্যালয় জীবনকে একটি 

মানুষের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানুষের ছুটি দিক-__একটি শারীরিক 

গৃহ-পরিবেশের অর্থ 
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অন্যাটি মানসিক। বিদ্যালয়, জীবনেরও ছুটি দিক। এর শারীরিক দিক হল 
বি্ালয় জীবনও (ক) গৃহ-পরিবেশ এবং মানসিক দিক হল (খ) বিদ্বাচর্চা 
বাকিজীবন ও দিদার আদান-প্রদান | মানুষের ক্ষেত্রে যেমন মানসিক 

গবস্থার ভিত্তি হল তার দেহ, তেমনি বিছ্যাচর্চা ও বিদ্যার আদান-প্রদানের ভিত্তি 

হল গৃহ-পরিবেশ (০১০০1 900)। বিদ্যালষ-গৃহ-পরিবেশে বিদ্যালয়ের 
গন্থজ্শবন বা মানসিকতা অভিব্যক্ত হয । 

বসবাসের জন্য গৃহ, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, বিচারেব জন্য আদালতগৃহ 
যেমন প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্ামে সাজ।নে থাকে বিছ্যাচ্চার ডন্য 

বিগ্যানুণীলনের জন্তা তেমনি পৃথক গৃহ পরিবেশ ও সাজসরঞ্জম গুয়োজন | 

বিগ্ধালয় পরিবেশ মানুষের জীবন প্রত্যক্ঘভাবে পরিবেশ নিবঙ্ধিত। বেশিষ্ট্য 
মন্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ মানুষের মনে পৃথক পৃথক প্রভাব বিস্তাব করে। 

মাদলত ন্যযযবিচারের, হাসপাতাল আবোগ্যেব এবং বিজ্ঞানাগ।র গবেষণাব 

উপর যেমন প্রভাব 'বিস্তাব করে, তেমনি বিগ্যালয়গৃহ বিগ্যান্থশীলনের ওপর 

প্রভাব বিস্তাব করে। শিক্ষণ-প্রসঙ্গে এরূপ প্রভাবের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । 

প্রবাদ আছে 'আমর। প্রথমে গৃহ নির্মাণ কবি, পরে গৃহ আমাদেরকে গডে 

তালে? ।£ এ প্রবাদের সত্যতা সামাজিক সভ্য মাঙ্গষ মাত্রই অনুধাবন করতে 

পারেন। যে পবিবারে পারিবাবিক গ্রন্থাগার থাকে সে পরিবারের সন্তানরা শিশু 

বিগ্থালয়-গৃহ- কাল থেকেই জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্যকর 
পরিবেশের তাৎপর্য পরিবেশে হ্থন্দর ও সুসজ্জিত বিদ্ালয়-গৃহ শিক্ষার্থীর মনে 
শিক্ষাল[ভের জন্য অফুরস্ত উত্সাহ ও অদম্য প্রেরণা সঞ্চার করে । বিদ্যালয 

সামগ্রিকভাবে হয়ে ওঠে শিক্ষার্থী ও আঞ্চলিক মানুষের স্মারক বা প্রতীক। 

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আদর্শ বাস্তবায়িত হয়। গৃহ-পরিবেশের দৃষ্টিগ্রাহ্ বস্তুটি হয় 
শিক্ষাবূপ আধ্যাত্মিক জীবনধারার বহিঃপ্রকাশ । এই হল বিদ্যালয় গৃহ-পরিবেশের 
তাৎপর্যপূর্ণ ভাবধারা] । 

1, আও 5:86 ৪0৪9৪ 818 051101706 800 61081] 6199 00.110310£ 81)1)898 098 ' 
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১২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

91 ব্রিচ্চাল্নআ-গ্রহ স্বাপন্নেল্ল জুন শ্রল্সোজলীক্স নির্পীক্সক 
07065015007 ০9056080607 01 8 ৪01000] 01816) £ 

প্রাক কলেজস্তর পর্বন্ত শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে ভিন্ন ধরনের বিদ্যালব 

মাছে; যেমন প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, নিষ্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক 
উচ্চতব মাধ্যমিক প্রভৃতি । আবার দুটি বা ততোধিক স্তরকে মিলিয়ে একটি 

বি্ভালব পবিচালন! করা হয। অবস্থান বিচারে গ্রামে যেমন বিগ্ালয আছে, 

তেমনি ছোট-বভ শহর ও শহরতলীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয পরিচালিত 

গৃহস্বাপনের কমকগুলি হব । যে স্তবেই শিক্ষা বিদ্যালয়ে দেগযা হোক না কেন, 

মৌলিক নীতি. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অথবা স্থাপধিতাকে বিদ্ধালব-গৃহ-পরিবেশ 
বিষয়ে কতকগুলি মৌলিক নীতি বা নির্ণায়ক (01609) সম্পর্কে বিবেচনা কবতে 

হয। নীতিগুলি হল (ক) স্থান-নির্বাচন (91665 5612001071), (খ) কার্কাবিত। 

(961:51022011165), (গ) মিতব্যয (ঢ.০01)010%) এবং (ঘ) সৌন্দর্যভিত্তিকতা 

(4,5500610 857500) | মূলত, এই চারিটি নির্ণাযকের মধ্যে কোন নিপ্দিছ 

সীমারেখা নেই। নীতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিশেষভাবে অস্বিত। এখানে 

নীতিগুণির বিস্তৃত আলোচন। দেয়! হল £ 

বিদ্যালয়-গৃঁহের জন্ট স্থান-নির্বাচন (3০15০6107০6 076 910৩ 
101 010০ 9011901 19170 £ বিগ্যালষয গৃহের জন্য স্কান-নির্বাচন গ্রাম ৭ 

শহরভিত্তিতে ছুটি পায়ে আলোচনা কর। যেতে পারে । 

গ্রামের ক্কুল 2 গ্রামে বিদ্যাল প্রতিষ্ঠার জন্য স্তান-নির্বাচনপ্রসঙ্গে নিয়ৰপ 

বিষধণ্লিব প্রতি লক্গ্য রাখা একান্ত প্রযোজন । 

(৬১) লোকসংখা। ও যাতায়াত ব্যবস্থা $ যে গ্রামে লোকসংখ্য। বেশী 

এবং যে গাম থেকে পাশ্ববতী গ্রামে সহজে যাতাযীত কর যায এমন গ্রামকে 

বিদ্ধালয় গৃহেব জন্য নির্বাচন কর যুক্তিযুক্ত । 

(২) উচু ও অঙ্ক ভূমিঃ বিদ্যালয় গৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত জমি হবে 
উচ্চ এবং শুষ্ধ | নদী, জলাশষ, খাল-বিলের কিনাবায, নতুন ভরাট করা জমিতে 

জলা ভূমিতে স্কুল গৃহ নির্মাণ করা উচিত নয়। এরপ স্থানে নিমিত গৃহের 
মেঝে ও দেওয়াল প্রায় সার। বছর স্তাতঙ্লেতে থাকে । জমি নির্বাচনের স্ম্য 
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এও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যেন সেখানে বৃষ্টির জল আবদ্ধ হয়ে না থাকে। উঁচু 
ভমিতে ও গৃহ নির্মাণের সময় জলনিকাশী বাবস্থাপন। সুন্দর হওয়া প্রয়োজন । 

৩) নিকটতম পরিবেশ £ গৃহ নির্ধাণের পূর্বে নিকটতম পরিবেশের 
দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন । গৃহ্টিকে স্বাস্থ্যসম্মত করার জন্ত পানাপুবুর, ঝোপ- 
জন্গল, কববখানা, হাসপাতাল, শ্বশান, খাটাল বা মৃত গো-মহিষাদ্দি ফেলার স্থান 
থেকে দূরে বিদ্যালয়-গৃহ নির্ধাণ করা কর্তব্য। এছাডা শিক্ষাঁপরিবেশের 
নির্জনতা ও পবিত্রত! রক্ষার জন্য সাপ্তাহিক হাট, দৈনিক বাজার, সিনেমা ইত্যাদি 
"কে দবে বিদ্ভালয়-গৃহ নির্মাণের স্থান-নির্বচন কর। কর্তব্য । 

(৪) ভূমির প্রাপ্তব্যতা $ বিদ্যালয় হল পার্্বর্তাঁ অঞ্চলের বৌদ্ধিক, 
সামান্রিক ৪ শারীরিক শিক্ষালাভের কেন্দ্র। বিদ্যালয় আঞ্চলিক সমাজের 

নাবী নাগরিক স্থষ্টি করে। তাই প্রযোজনসিদ্বির অন্তকুল গৃহনির্নাণ ও শিক্ষ।- 

চগাব জন্ত ভমির প্রাপ্তব্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে স্থান নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত । 

'গলাব মাঠ সহ সাধারণ শিক্ষাচর্ঠার বিদ্যালযের জন্য যথেষ্ট জমি প্রবোজন | 

"[ব যেপাছন কৃষি শিক্ষা দেওযা হয় তেমন বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে গৃহনি ধাণ, 

খেলার মাঠ ৭ কৃষির জন্ত অনেক বেশী জমি প্রয়োজন। তবে কুষিব জন্ত 

সবশ্ট উচ়, শু ও স্বাস্থ্যাসকুল পরিবেশের প্রযোজন হয় না। বিদ্যালয়ের 

'নকটে ষদি কৃষিক্ষেত্র হয় তবে তত্বগত শিক্ষার সঙ্গে প্রয়োগধর্মী (18061081) 

শিক্ষার সুযোগ স্থষ্টি হয়। অবশেষে আবাসিক বিগ্যালয়ের কথাও চিন্তা কর! 

প্রযোজন। আধুনিক সামাজিক ও রাষ্্রন্তিক পরিস্থিস্তিব দিকে লন্দয করে 
একথা স্পষ্টভাবে বল চলে যে, ভবিষ্যতে শহরেব বিদ্যালয়ের সংখ্যা বুদ্ধি না করে 

গরমে আবাসিক বিচ্যালয়ের সংখ্যা বাডানে! সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। 
শ্রাবাসিক বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে বিগ্যালয়-গৃহ নির্মাণের জন্য 

ভূমি ও পবিহ্বশ নির্বাচনের সময় অধিক পরিমাণ ভূমির প্রাপ্তব্যতার দিকে 

লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। 

শহরের বিদ্যালয়-গৃহ £ শহরে বিচ্যালয়গৃহ নিষ্নাণের জন্য ভূমি ও 

পরিবেশ নির্বাচন সহজনাধ্য ব্যাপার নয় | প্রথম ও প্রধান সমস্তা হল উপযুক্ত 
পরিবেশে ভূমির ছুপ্রাপ্যতা। কোন ক্রমে এক খণ্ড ভূমি সংগৃহীত হুলে প্রয়োজন 

অন্থসারে তার আয়তন বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, বড় শহরশুলিতে 
কতকগুলি সমস্ত এড়ানো! সম্ভব হয় না) যেমন- হৈ-ইট্রোগোল, চেঁচামেচি, 
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বাস-উ্রাম ও যানবাহনেব শব্ধ, ছোটবড় নানা কারখানার ধোঁয়া, ধূলা-বালি, 
সিনেমা এবং দিবাবাত্র হ।ট-বাজার ও লোক সমাগমের গোলমাল প্রভৃতি । 

এত সমস্যা থাকা সত্বেও শহরে বিষ্যালয় গৃক্থের ভূমি ও পরিবেশ 
নির্বাচন করার সময় কতকগুলি বিষয়ের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন কর] দরকার। 

প্রথমতঃ বিছ্ভালয়ের জন্য কে) কোন মিল বা কারখানা অঞ্চল, (খ) হাট- 

বাজারেব নিকটতম স্থান, গগ) শ্মশান ও গোরস্থান, শহবতলীর আবর্জন1 নিক্ষেপ 

কবার স্থান বর্জন করা কর্তব্য। দ্বিতীয়ত পাবিবাবিক গৃহ-পবিবেশের অভ্যন্তবে 

ফুলগৃহ স্থাপন না কবাই বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়ত মদেব কারখানা, মদের দোকান, 
পতিতালয় ইত্যাদি অবাঞ্ছনীয কর্াঞ্চলে বিদ্যালয়-গৃহ প্রতিষ্ঠা ন! করাই যুক্তিযুক্ত। 

'মবশেষে বলা যাষ__সিনেমা, থিয়েটারের হায় দৈনন্দিন জনসমাগমেন 

স্ানগুলি বিদ্যালষ-গৃহ নির্ম।ণের স্বানহিসেবে নিবাচন না কবাই যুক্তিযুক্ত ।! 

বিদ্ালয়-গৃহের সন্প্রসারণশীলতা! (72151011165 0£ 6১০ 916০ 

60101709) £ «বিছ্যালষ-গৃহের জন্য ভূমি ও পবিবেশ নির্বাচনের সময় লক্ষ্য 

বাখা! দবকার, ভবিষ্যুতে স্কুলগৃহেব সন্প্রসাবণের প্রযোজনে নতুন খালি জমি যেন, 

সইজলভ্য হয়। গ্রামাঞ্চলে এ সমস্যা আজও খুব বেশী জটিল হয়ে ওঠেনি । তবে 

শহরাঞ্চলে এ সমস্যা জটিলতম বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোন বিদ্যালযে 

দশম শ্রেণী পর্ধস্ত পঠন-পাঠন হয়। একে উচ্চতব মাধ্যমিক সুরে উন্নীত কবাব 

ইচ্ছা থাকলেও জমিব অভাবে উপায থাকে না। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের 

বিজ্ঞানাগার, ওযার্কশপ ইত্যাদির জন্ত নতুন গৃহ নির্মীণের জমি প্রয়োজন হয়। 

শহরে নতুন জমি পাওয়া আশা নিতান্ত কম। কোন !কোন ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলেও 

খালি জমি দখলের জন্য কর্তৃপক্ষকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হ্য়। 

শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয বিষয়। একে অবহেলা করার অর্থ হল 

জাতীয় জীবনের সমুদ্য আশা আকাজ্ষার মৃত্যুশয্যা রচনা কর]। বিদ্যালয- 
গৃহ সম্প্রসারণের জন্য ভূমি দখল জাতীয় সমস্যা । সুতরাং এ সম্পর্কে সরকাব 

অনায়াসে অনুকূল আইন প্রণয়ণ করতে পারেন। আইনবলে কর্তৃপক্ষ 

বিদ্যালয় সংলগ্ন খালি জমি গৃহসম্প্রসারণের জন্য দখল করতে পারেন। 

1. ০6106 10. 06 1001 ০1 8৫009610708] 0:0680017:9 15 07078 0078090)%0 

69 0০-000915%6159 %66160.09 8700206 659 70010118 5100 8 1058 01 301)001 6920 21 

&06:80516,5170 11091880706 61051107310916.---77101501) 12206? 



বিদ্যালয়গৃহ-পর্রিবেশ ও সাজসরঞ্জাম রি 

গ্রামাঞ্চলের বিদ্ভালয়সংলগ্ন খালি মাঠ, শহরের পার্ক,ময়দান ইত্যাদি কেউ 
যাতে দোকান-পাট, কলকারখানা বা বাড়ি করার প্রয়োজনে দখল করতে না 

পারে সেজগ্ঠে আইন প্রণয়ন করা কর্তব্য। সাধারণতঃ শহরের পার্কগুলিকে 

বলা হয় “নগরীর ফুসফুস+ 00055 ০0৫ ৮০ ০1৮) শহরের ও নগরের পাক 

বা একটু খালি জমি শুধু বিদ্যালয শিক্ষার্থীর নয়, নগর বা শহরবাপী সকলের 
জাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যাবশ্তক। ইংল্যাণ্ডে ১৯০৬ সালে এবং ১৯১২ সালের 

সংশোধিত 0021) 9০৪০০ 4০ দ্বারা যুক্ত রাজ্যের (00.7৫.) সর্বত্র পার্ক, খেলাব 

মাঠ, বাগিচা ইত্য।দি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হযেছে। ছুঃখের বিষয় এদেশে 

*হরগুলি ক্রমশঃ গৃহময হয়ে উঠছে । তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন স্থপারিশঃ 

করেছেন যে সমস্ত ছোটবড শহবে, মিউনিসিপ্যাল এলাকাষ, উন্নত ও জনবন্থল 

গ্রামগ্তলির খালি জমি, পার্ক, মযদান, খেলার মাঠ ইত্যার্দিকে সংরক্ষণের জন্যে 
রাজ্য ও কেন্দ্রীঘ সরকারেব অনতিবিলম্্ে ব্যবস্থা গ্রহণ কর। কর্তব্য। সরকাবের 

প্রাথমিক কর্তব্য ভূল এরূপ জমির পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড গ্রহণ কর1। দ্বিতীয় কর্তব্য 

হল সরকারী অনুমতি ছাডা এরূপ জমি যেন শিল্প, ব্যবসা বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে 

কেউঁব্যবহার করতে না পারে। যদি দেশের বালক-বালিকা৷ ও যুবকদের 

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচিত হয় তাহলে পার্ক, ময়দান, খেলাব 

মাঠ ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাও অপরিহার্ষ কর্তব্য । 

(খ) কার্ষকারিত (96:5155211165) £ বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ের ওপব 

ভিত্তি করে বিগ্যালয়-গৃহ নিষ্নাণ কর! হয়। নিগ্রিত গৃহে যে শিক্ষাকর্ণ পরিচালন 

করাহয তা এ লক্ষ্য ও উদেশ্টপৃর্তিব সহাযক। শিক্ষাকর্ণ পরিচালনাব 

স্থবিধার্থে নিয়লিখিত বিষষগুলির আলোচন। করা প্রয়োজন-_€১) গৃহের প্রকাব 

ও গঠনভঙ্গী (095 & 4631809), (২) ভূমির পরিমাণ, (৩) গীথুনি; 

(৪) গৃহ কত তলা হবে (6০558), (৫) প্রয়োজনীয় কক্ষ ও তাদের অবস্থান, 

(৬) থেলার মাঠ, (৭) কৃষি বিদ্যালয়ের পৃথক কৃষিক্ষেত্র, (৮) সহজসাধ্য 

যাতায়াত ব্যবস্থা । | 

(১) বিদ্তালয়-গৃহের প্রকার ও গঠনভঙ্গী (057925 8 1925189 ০1 

0০ 901)001-09119505) £ বিদ্চালয়-গৃহের প্রকার ও গঠনভঙ্গী (065 210৫ 

০ ৮০০০০০০৮৯০৯ ্প 
রি 
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0515059) এক এক অঞ্চলে, বাদেশে এক এক প্রকার। এই বিচিত্রতার 

মধ্যে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ-প্রসঙ্গে নিন্বরাপ বিষয়গুলি জর্বাগ্রে বিচার্য £ 
প্রথমতঃ, বিদ্যালয় গৃহের পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 

ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিগ্যালয়-গৃহের উদ্দেশ্য 09011099) সম্পর্কে বিবেচনা 

করা। বিভিন্ন বসের শিক্ষার্থী, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ব1 প্রবাহের (96:58108) 

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্ট ভিন্ন ভিন্ন। টেকনিক্যাল স্কুল, মেডিক্যাল স্কুল, বেসিক স্কুল, 

সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের স্কুলের উদ্দেশ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন। কি উদ্দেশ্টে বিদ্যালয় 

স্থাপন কব হবে সেটাই হল-পরিকল্পনার প্রাথমিক ও প্রধান বিবেচ্য বিষন্ব। 

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপমার স্তান সংকুলান যেন স্বাভাষিক 

ও যথেষ্ট হয়। প্রয়োজন অন্রপারে বিদ্যালয় গৃহের সম্প্রসারণ যেন 

সম্ভব হয়। 

তৃতীয়ত, দিবাভাগে বিদ্যালয চলাকালীন প্রতিটি কক্ষে যেন যথেষ্ট আলো? 
পাওয়া যায় এবং সর্বত্র যেন বাষু চলাচল করতে পারে। সামগ্রিক স্বাস্থ্য 

সংরক্ষণের বিচারে যথেষ্ট আলো ও মুক্ত বাযু-প্রবাহ বিদ্যালষের জন্য নিতাস্ত 

অপরিহার্য। 

চতুর্থতঠ% ভারত প্রধানতঃ মৌস্থমী বাধুব দেশ। তবে এদেশের ন্যায় 
জলবাষু ও আবহাপ্রয়ার বেচিত্র্য অন্ত কোথাও বিশেষ লক্ষ্য কর! যাষ না। 

স্বতরাং ঝডো হাওয়া] ও বৃষ্টিপাত, দারুণ ঠাণ্ডা ও তুষারপাত (দীজিলিং অঞ্চলের 
হ্যায়) ইত্যাদির হাত থেকে বিদ্ভালযের জনসমষ্টিকে রক্ষা করতে পারে এমন 

গঠনভঙ্গীষুক্ত গৃহ নির্মাণ করা যুক্তিযুক্ত। 

দেশের স্থাপত্য কলার উন্নতির ফলে নান? ভঙ্গী বিশিষ্ট বিষ্ালয়-গৃহ স্থাপিত 

হচ্ছে । সারিবদ্ধ ভঙ্গীর (0০৬-:5০০) প্রচলন খুব বেশী লক্ষ্য করা যায়। 
শ্রেণীকক্ষ, অফিস, শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ, সভাকক্গ ইত্যাদি সারিবদ্ধভাবে 
একই ছাদের তলায় সাজানো থাকে । কক্ষের ছুদিকেই থাকে রুজু কু দরজা 

সরল ও জানাল! এবং বারান্দা । সারিবদ্ধ বিছ্যালয়-গৃহ ঠিক ইংরেজী [-এর ন্যায় 
সরলরেখায় সাজানে থাকবে এমন কোন কথা নেই। গুহের 

সামগ্রিক আকৃতি ইংরেজী দু, নু, [ পা, 0ে অক্ষরের 
স্তায় হতে পারে । প্রতিটি আকৃতি বিশিষ্ট বিষ্ভালয় গৃহের সুবিধা ও অস্থবিধ 

আছে। কোন্ আকুতি বিশিষ্ট সারিবদ্ধ ভঙ্গীর গৃহ নির্াণ করা হবে 

সারিবদ্ধ ভল্গী 
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দেটা নির্ভর করে (১) জমির পরিমাণ ও আকৃতি, (২) কর্তৃপক্ষ ও 
নকৃশ] অস্কণকারীর অভিন্কুচি, (৩) বিদ্যালয়ের প্রযোজনীয়তা, €৪) ভবিষ্যতের 

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা, (৫) গমনাগমনের স্বিধা, (৬) আলোবাতাস ও 

স্বাস্থাকর পরিবেশ স্থষ্টির বিবেচন। ইত্যাদির ওপর । 
দ্বিতীয় প্রকার ভঙ্গীটিকে বল] যায হল-কেক্দিক ভঙগী (02768] নগা 

(5০) | এধরনের গৃহ ইংল্যাণ্ডে খুব বেশী প্রচলিত। এর মাঝখানে থাকে কেন্ত্রীয 
সভাকক্ষ এবং তার চারদিকে আয়তাকাবে শ্রেণীকক্ষ ও অন্তান্ঠ প্রয়োজনীয় 

কক্ষ সাজানো থাকে । এরূপ গুহের স্থবিধা অনেকগুলি । 
প্রথমতঃ) কেন্দ্রীয হলে শিন্ষক-শিক্ষার্থীরা সহজে সমবেত 

হযে পুনরাষ শ্রেণীকক্ষে ফিরে যেতে পাবেন । দ্বিতীযতঃ, হলের একট! দিকে প্রধান 
শিক্ষকের কক্ষ থাকায তার পন্দে তত্বাবধান-কাষ সহজসাধ্য হয। তৃতীয়তঃ, 

এবপ গৃহ নির্াপেব ব্যয তুলনামূলকভাবে কিছু আল্প হয। স্থুবিধা যেমন আছে 
তেমনি অস্ুবিধাও আছে। প্রথমতঃ, এরূপ গৃহে পর্যাপ্ত আলোবাতাস পাওয়া 
যায না। বস্ততঃ, দক্ষিণ প্রান্তের কক্ষগুলি ছাডা অন্যত্র মুক্ত বাষু প্রবেশ করতে 

পাবে নাণ দ্বিতীযতঃ, শ্রেণীকক্ষের পাবস্পরিক কোলাহল এবং কক্ষান্তরে গমনা- 

গমনেব গোলমাল দূর কর] সম্ভব হয় না। 

হল-কেন্দ্রিক ভঙ্গী 

আমাদের দেশের জলবাযু অনুসারে কেন্দ্রে হলঘর রাখার পরিধর্তে ছাদ- 

বিহীন মুক্ত প্রাঙ্গণ রাখাই বাঞ্ছনীয় । এই প্রাঙ্গণের মাঝখানে যদি বট বা অশ্বখের 

হাব বিরাটাকার বৃক্ষ থাকে তাহলে গ্রীম্মে এই বুন্দের ছায়ায় সভা-কক্গের 

প্রয়োজন মেটানে] ষায়। বুক্ষবিহীন অবস্থায় ত্রিপল দ্রিষে এই প্রাঙ্গণে কোন 
অশ্লষ্টানেব আযোজন কবাও চলে। এতে গৃহ নির্মাণ ব্যয় সাধ্য হয়। 

শেষোক্ত ভঙ্গীটিকে পৃথকভাবে বলা চলে চতুক্ষোণ ভঙগী (00901977216 

(509)। হল-কেন্দ্রিক ও চতুক্ষোণ ভঙ্গীর বাডি গঠন-প্রক্রিয়া ঘন-সপ্নিবিষ্ট 

ও কেন্দ্রান্থগ | 

তৃতীয় প্রকার গৃহ স্বস্তিকা অথবা ক্রুশ চিন্ছের আকৃতিবিশিষ্ট। এরূপ 
গৃহেব কেন্দ্রীয় হল ঘরটি থাকে লন্বা ও ভূমি রেখার সংযোগ স্থলে । এই হুল 

গ্তিকা জখবা ঘরের পাশাপাশি থাকে প্রধান শিক্ষকের কক্গ। ফলে 

গতি তার পক্ষে তত্বাবধান কর! সহজ হয়ে থাকে । এরূপ বাডির 

ছুদিকে বারান্দা ও রুলুরুন্দু দরজা, জানল] থাকা উচিত। 
7+7661,০৫ .-17--2 (3) 



১৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

চতুর্থ প্রকার গঠনভঙ্গীকে বলা যায় বিচ্ছিন্ন ভঙ্গী (5০6660 165187)। 

সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন -কক্ষে পরিচালিত হয়। কক্ষগুলি বিচ্ছিন্ন 

হলেও তাদেরকে সারিবদ্ধ করে চতুফ্ষোণ, স্বস্তিকা চিহ্ন বা ক্রশচিহ্ন, অথবা 

যে কোন ইংরেজী অক্ষরের আকৃতি দেওয়া যেতে পারে। এপ 

বি্ভালযের চারদিকে যদি প্রাচীর দিয়ে একটি প্রদান ফটক রাখা 

যায তাহলে সবচেষে ধেশী স্তিবিধা হয। একপ বাড়িতে প্রযোজনীয় 

শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, ফুলের বাগান ইত্যাদি একই প্রাঙ্গণের ভিতর 

বাখা যায। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে গমনাঁগমনের 
জন্য সরু রাস্তাব ওপঘ টিনেব ছাদ তেবি করে রাখা 

চলে। এর দ্বাবা রৌদ্র ও বুষ্টি এডানো যায। গ্রামাঞ্চলে যেখানে জমি 

সহজলভ্য সেখানে এবপ বিষ্কালয গৃহের পরিকল্পন1 করা যেতে পারে। 

(২) ভূমির পরিমাপ 2 যে কোন একটি সেকেগ্তারী স্কুলেব জন্ত প্রতি 
১০০ জন ছাত্র পিছু ২ একর জমি প্রযোজন। এই সঙ্গে একটি পৃথক খেলাব 

মাঠ প্রযোজন | কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড-এব (0 & 9 লু) ক্কুল বিল্ডিং 

কম্সিটি 'খলার মাঠের জন্য নিয়বপ স্রপারিশ কবেছেন £ 

বিচ্ছিন্ন ভঙ্গী 

১৬০ জন ছাত্র পিছু ২_-৩ একর জমি 

১৩২০ ১ ১১ ১ ৪৫ 

৪8৮০৩ ৬-"৭ 
৫ 5) ১১ 

(৩) গাঁথুনি ঃ গৃহের গাথুনি সম্পর্কে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা নিতান্ত 
প্রযোজন । প্রথমতঃ, ঘরের ভিত হবে গভীর এবং মজবুত। দ্বিতীযতঃ, দেওয়ালের 

প্রস্থ হবে অন্ততঃ ১৪ ইঞ্চি। তবে দোতলা গৃহের একতঙ্লা অংশের গাখুনি 

১৮ ইঞ্চি হওয়া প্রয়োজন । সৌন্দর্য ও মজবুতের দিকে লক্ষ্য রেখে দেওয়ালে 
্রাষ্টারিং করা প্রয়োজন । তৃতীয়তঃ, ঘরের মেঝে ধুইয়ে ফেলার স্থবিধার দিকে 
লক্ষ্য রেখে ও ঝাড়ু দিয়ে ময়ল দূরীকরণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে মেঝে 
তৈরি করা প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, এদেশে টিনের ছাদের পরিবর্তে পাকা 
ছাদ্দ বিশেষ প্রয়োজন। টিনের ছাদ হলে ভিতর দিয়ে উন্মুক্ত সিলিং দেওযা 
প্রয়োজন। 

(8) গৃহ কত তল। হবে £ বিচ্যালয়ের পক্ষে একতল। গৃহ সর্বাপেক্ষা 

উত্তম।. শহ্রাঞ্চলে জমির অভাবে একাধিক তলবিশিষ্ট গৃহের প্রয়োজন হয়। 
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তবে একতলা গৃহের চেয়ে একাধিক তলবিশিষ্ট গৃহ নির্মাণের খবচ 
কম। একাধিক তলবিশিষ্ট গুভে ওঠানামা করতে ছেলেদের, বিশেষ 

করে মেষেদের খুবই কণ্ঠ হয। সেদিক থেকে বিদ্যালয়ের পক্ষে একতলা গৃহ 
উত্রুষ্ট।! 

€৫) প্রয়োজনীয় কক্ষ এবং ভাদ্দের অবস্থান (6063521 1001215 

2১৭ 051 10০96107) £ বিদ্যালয় গৃহের আকৃতি ও গঠনভঙ্গী আলোচনার 

পর লক্ষ্য করা প্রযৌোজন একা আদর্শ, বিদ্যালযে কতগুলি এবং কি কি কক্ষ 

থাকা উচিত। প্রতিটি বিছ্যালযের শ্রেণীকক্ষের সংখ্য! নির্ভর করে সেই বিছ্বালযের 

স্তব (যেমন, প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি) এবং শিল্ষণীয 

বিষষেব চরিত্রেব (যেমন, সাধারণ শিক্ষা; টেক্নিক্যাল শিক্ষ! ইত্যাদি ) ওপর । 

শ্রেণীকক্ষ ছাড়া একট। বিষ্ভালয়ে নিল্গরূপ কক্ষের প্রয়োজনীয়তাও 
আছে 2 (ক) প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, (খ) সহকারী প্রধান শিক্ষকেব কক্ষ (যদি 

এই পদে কাউকে, নিয়োগ করা হয়), (গ) বিদ্যালযেব অফিস কক্ষ, 

ঘা শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ, (উ) ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক বিশ্রাম কক্ষ (যদি 

সহ-শিক্ষ/ব ব্যবস্থাপন। থাকে, অন্যথায় একখানি কক্ষ), (চ) দর্শনার্থী ও 

অভিভাবকদের অপেক্ষালয, (ছ) গ্রন্থাগার সহ পাঠাগ]র, (জ) ল্যাবরেটরী ও 

ওয়ার্কশপ, (ঝ) সাধারণ সভাকক্ষ, (4) পানীয জল ও টিফিন কক্ষ, (ট) সংরক্ষণ- 

শাল] বা গুদামঘর, (5) শিল্প-কলা কক্ষ, (ড) সংগ্রহশাল! বা মিউজিয়াম, 

(ট) ব্যাযামাগাব, (৭) সাইকেল ঘর, (ত) পায়খানা ও প্রশ্রাবখানা, 

(থ। প্রধান ফটকের পাশাপাশি ঝাড়ুদার দারোযানদের পৃথক কক্ষ । 

কক্ষের অবস্থান 2 (১) প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, (২) সহকারী প্রধান 

শিক্ষকের কক্ষ, (৩) অফিস কক্ষ এবং (৪) দর্শনার্থীদেব অপেক্ষালয়-_-এই চারটি 

কক্ষ পাশপাশি রাখ! প্রয়োজন। এর দ্বারা অফিস পরিচালনা, শ্রেণীপাঠ, 

সামগ্রিক শৃঙ্খলার তত্বাবধান এবং অভিভাবক ও দর্শন-প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ 

করার স্থবিধা হয়। পরবর্তাঁ অবস্থান হবে (৫) শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ । দর্শনপ্রাথী 

1.6 15 50518016 6০ 218৪ 66109110808 ০? ০008-৪806য ০01 £? ঞ$ ৪1) 

ট0888016, 10800 |৪ 2006 08081]7 80 098 &৪ 6০ 7008109 & 009-860203 001181)8 20001) 

18073 83:0808156 (1090. & 6০-৪6০2160 009, 800 1) ৪59: দঞ& (1১9 0208-8602190 

25110170818 07516259019, ৫ 

09৮71৮01056 9285704586195 ০1 90109০1৪---1 167, 
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ও অভিভাবকদের অনেকেই সহ-শিক্ষকদের দর্শনপ্রার্থী হতে পারেন। তাই 

দর্শনার্থীদের অপেক্ষালয়ের পাশাপ]শি শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষটিও থাকবে । 

তাছাড। সহ-শিক্ষকদের অফিসের প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে 

যোগাযোগ ও রাখাব বিশেষ প্রয়োজন হয। 

প্রসঙ্গতঃ শিক্ষকদের জন্য পৃথক বিশ্রাম কক্ষ বা কমন কুমের 

প্রয়োজনীয়তার বিষযটি উল্লেখ কর যুক্তিযুক্ত । প্রথমত এখানে শিক্ষকরা 
একত্র মিনিত হযে কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা ও পারস্পরিক ভাব বিনিমব 

কনতে পাবেন । দ্বিতীয়ত কমনরুমে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের গৃহ-কাজ (70706 

(251 দেখা, শ্রেণীকক্ষের প্রশ্নোত্তর শুদ্ধ করা এবং নিজ নিজ পডাশ্ুনাও কবতে 

পানেন। তৃতীয়ত বিশ্রাম ও অবসর বিনোদেব দ্বাব। পরবর্তী কর্মন্থচী এ 
কর্তব্য পালনে নতুন উৎসাহ ও উদ্যম সঞ্চাব কবতে পাবেন। অবশেষে বল। 

যায, পগক কমনরুমের ব্যবস্থাপনা দ্বারা শিক্ষকদেব বিশেষ মর্যাদা দেওয1 হয যাব 

প্রযোঁজন কোনমতেই অন্ধীকাব কবা যাব না। 

শিক্ষার্থীদের প্রযোজনেব পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কযেকটি কঙ্দেব ও আন্ুষদ্ধিক 

নয্বোগ-স্রপিধার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । এ সম্পর্কে (৬) ছাত্রদের কমনরুম, 

(৭) ক্যান্টিন, ৮) সাইকেল ঘর (0৮০1251790) এবং (৯) পৃথক পায়খানা 

ও প্রশ্নাবখানা । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যায় যে, বিদ্যালয়ের আয়তনের ওপর শিক্ষক 

ও শিক্ষার্থীর পায়খান। ও প্রশ্রাবখানার সংখ্যা নির্ভর করে । আবার সহশিক্ষার 
(0০-৪৫10261017) ব্যবস্থাপনায ছেলে ও মেয়েদের জন্য -পৃথক পৃথক পায়খানা ও 

প্রন্নাবখানা রাখার প্রয়োজন আছে। উপরে লিখিত ৬,৭,৮ ও ৯ নম্বর কক্ষ 

শ্রেণীকক্ষ থেকে যাতে একটু দূরে সংস্থাপন কর! যায় তার দিকে নজর দেওয়া 

যুক্তিযুক্ত । 
নিজ চেষ্টায় পঠন-পাঠন, বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষণ, সহশিক্ষামূলক করছ (০০- 

001710০0121 ৪০৫151663) পরিচালনা ইত্যাদির জন্তে আরও কয়েকটি কক্ষের 

প্রয়োজন আছে। যেমন, (১০) ল্যাবরেটরী, (১১)-ওয়ার্কশপ, (১২) গ্রন্থাগার 
ও পাঠাগার, (১৩) সংগ্রহশালা! (১ 052012), (১৪) শিল্পকলা কক্ষ (419 & 

(0185 20009), (১৫) ব্যায়ামাগার ((35170179851010)) (১৬) পৃথক সংরক্ষণ 

কক্ষ প্রভৃতি । বিদ্যালয়ের কর্ম (পেরিধি সম্প্রসারণের জন্য পথক সংরক্ষণ 

কক্ষের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে । এরূপ সংরঙ্গণ কক্ষে ব্যায়াম, 
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খেলাধূলার সামগ্রী, এ.সি.সি. বা এন.সি.সি, স্কাউট, শিল্পকলার জন্য প্রয়োজনীয 
সামগ্রী, শিক্ষাপ্রদর্শনী ও রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত সামগ্রী এখানে সংরক্ষণ করা যাঁয়। 

বিছ্যালয় গৃহ পরিবেশের একদিকে ১০ থেকে ১৬ নম্বর কক্ষ যাতে সংস্থাপিত হয় 

সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । কারণ এসব কক্ষে অনুষ্ঠিত কার্যাবলী অল্পবিস্তব প্রায় 

একই শ্রেণীর । তাই এদের অবস্থান একদিকে হলে কর্ম পরিচালনার সুবিধা 

হয। এসব কক্ষের পাশাপাশি থাকবে-_-(১৭) বিদ্যালয সমবাষ বিপণি এবং 

1১৮) বিদ্যালয নাপ্সিং কেন্দ্রের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ । সমবায বিপণি শিক্ষক 
৪ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবিষয়ক প্রযোজন্রীয সামগ্রী সবববাহ কববে। ঙ্্রেট, 

পেন্সিল, কালি-কলম, কাগজ ৪ খাতা-পত্র, পত্র-পত্রিকা ও য়োজনীয পুম্তকাদি 

এখ[ন থেকে বিক্রযের ব্যবস্থা করা হবে । বিপণিটি পবিচালিত হবে সমবাধ 

পদ্ধতিতে | সমাজ ও জীবনমুখী শিক্ষা-প্রক্রিযাষ এপ সমবাধ বিপণি পরিচালনায় 
উপসেোগিতা অনম্বীকার্ধ। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীন্মার জন্য প্রত্তিটি বিছ্যালযে 

মেডিক্যাল ইউনিটেব ব্যবস্থা করা হবত সস্তব নয 3 কিন্ধ একখানি কক্ষ স্বাস্থ্য 

পবীক্ষা ও আন্ুধিক প্রাথমিক চিকিৎসাব জন্ত নির্দিষ্ট বাথ! বুক্বিযুক্ত। এখানে 

প্রবোজনমত প্রাথমিক পবীন্ষী বা চিকিৎসার পব বোগীকে সবকারী চিকিৎসা 

কেন্দ্রে অথব। স্বগৃহে পাঠানো সম্ভব হবে। 

অবশেষে বলা যায়, আবাসিক বিদ্বালযের জন্ত প্রযোজন সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড। 
কারণ সেখানে উল্লিখিত কক্ষ সংবলিত গৃহ ও বিস্তৃত খেলাব মাঠ ছডা 

শিক্ষকদের পৃথক আবাস কক্ষ (506 82:05) এবং শিক্ষার্থীদের 
হোষ্টেল থাকা প্রযোজন। 

পায়খানা ও প্রআবাগার 0-900106 & 15৬86015)£ মলমুত্র ত্যাগ 

প্রতিটি মানুষেব অতি স্বাভাবিক ক্রিয়া। বিগ্ভালয়ে শিক্ষক 9 শিক্ষা্থীদেব 

দিনের অধিকাংশ সময অতিবাহিত করতে হয । এক একট! বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর 

সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সুতরাং মলমৃত্র ত্যাগের স্ায় স্বাভাবিক কর্ণের 

জন্য বিদ্যালয় গৃহ-পরিবেশের এক্তিযারে পৃথক পায়খানা ও প্রশ্রাবাগার নিষ্নাণ 

কর! বিদ্যালয় সংগঠনের অবশ্ঠ কর্তব্য । সহ শিক্ষার বিগ্ভালয়ে ছাত্র ও 

ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক পায়খান1 ও প্রশ্াবাগার তেরি করা বাঞ্ছনীয়। 

আধুনিক যুগে পাষখানা হবে শ্যানিটারী এবং পায়খান] ৭ প্রস্রালাগার পাকা 
গীখুনিযুক্ত হবে__এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিদ্যালয়ের উত্তর দিকে এমন স্কানে 
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পায়খানা ও প্রশ্াবাগার থাকবে যেন এর দুর্গন্ধ দ্বারা শিক্ষার্থীদের স্থাস্থ্যহানির 
কোন সম্ভাবন। না থাকে। তাছাড। পায়খান। ও প্রশ্রাবাগার ধৌত করার জন্ট 
যেমন জল সববরাহের ব্যবস্থা থাকবে, তেমনি ব্রিচিং পাউডার ছভিয়ে পরিষ্কার- 

পবিচ্ছন্ন বাখাব ব্যবস্থা থাক প্রযোজন ৷ 

ডে) খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার £ বিদ্ভালয-গৃহ পরিবেশের একটি 
প্রযোজনীয বিষয হল স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থাপনা । খেলার মাঠ, ব্যাামাগার, 

গৃহাভ্যন্তবীণ খেলাধূলার ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্যশিক্ষার অপরিহার্ষ অঙ্গ। তাই প্রতিটি 

বি্ভালযের সঙ্গে খেলাব মাঠ থাকা প্রয়োজন | ব্যাযাম।গার ও গৃহাভ্যন্তরীণ 

গেল! বিছ্যালঘ কক্ষে চলতে পাবে কিন্তু ফুটবল, হৃকি প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন 

হয বড মবদান। গ্রাম|ঞ্চলে এপ খেলার মাঠ সংগ্রহ করা সহজতর কিন 

শহবে স্কুল সংলগ্ন খেলার মাঠ প্রাঞ্চিব সম্ভাবনা নিতান্ত কম। তবে ভলিবল, 

ব্যাটমিণ্টন প্রভৃতি ছোটোখাটো৷ খেলার জন্য অল্প পরিসব মাঠ হলেই চলে। 

ছাত্রদেব কমনকমে টেবিল টেনিস, ক্যারম প্রভৃতি খেলা চলতে পারে । কিন 

ব্যায়ামাগাব পুধক থাকা বাঙ্ছনীম। 

(৭) কৃষি বিষ্ভালয়ের পুথক কৃষিক্ষেত্র ঃ কৃষি বিদ্যালযের জন্য অনেক 
জন্সি প্রযোজন | এ ছাড। পৃথক কৃষি-জমি, গোলাব।ডী, কৃষি-যন্ত্রাদি সংবক্ষণেব 

গৃহ থাকা আবশ্যক । এসবের জন্য নিশ্ঘই পৃথক জমি ও গৃহেব প্রযোজন। 

তত্গত শিক্ষার (05016061591) সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক (018011521) শিক্ষাৰ 

ব্যবস্থাপনা না থাকলে কৃষি বিছ্ভালয়ের কোন উপযোগিতা নেই । সবুজ বিপ্নবেব 

সঙ্গে সঙ্গে এপ কৃষি বিদ্যালযের সংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

(৮) সহজসাধ্য যাতায়াত ব্যবস্থ। £ বিদ্যালয পরিবেশের কক্ষ থেকে 

কক্ষান্তরে, কক্ষ থেকে অফিসে, পরীক্ষাগার থেকে পাঠাগারে যাতায়াতের সহজ- 

সাধ্য ব্যবস্থা যাতে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করা কর্তব্য । 

শ্রেণীকক্ষে একই দরজায় প্রবেশ কর! ও বহির্গমনের ব্যবস্থা থাকলে নিশ্চষই 

যাতাঘাতে বিদ্ন ক্ি হয। গ্রামধলে যেখানে বিচ্ছিন্ন গৃহ পরিকল্পনা গৃহীত 

হয়েছে সেখানে যাতায়াতের স্থবিধার জন্ত প্রাঙ্গণে রাস্ত! ও রাক্তাব ওপর টিনের 

ছাউনি দেওযা বাঞ্ছনীয় । তাহলে রৌদ্র বা বৃষ্টির মধ্যেও যাতাযাতের অস্থবিধা 

হবে না। যাতায়াতের সহজ ও স্থব্যবস্থা বিদ্ালয় জীবনে সংহতি ও সমন্বয 

বিধান করে। উপরস্ত সময়-তালিকায় নির্ধারিত সময়ের অপচয় কম হয়। 
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গে) মিতব্যয় (6:০077910) £ আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারে বিদ্যালয়- 
গৃহ নির্মাণের সময় বিদ্যালয় সংগঠনের মিতব্যযিতার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । 
ভারত গরীব দেশ। [এদেশে বিষ্যালয়-গৃহ তৈরির নিদিষ্ট মান অঙ্গন রাখা 
কষ্টসাধ্য। তবু আদর্শ বিদ্যালয়ের জন্য গৃহনির্মাণ পরিপ্রেক্ষিতে নিয়রূপ 
বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ দেওয়| যুক্তিযুক্ত £ 

প্রথমতঃ, মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয প্রতিষ্ঠার ওপব বর্তমানে গুরুত্ব আরোপ করা 

কর্তব্য । তত্বগত বিষয় শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মুক্তাঙ্গন বিদ্ধালষ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠককে 
উৎসাহিত কব! উচিত। কেবলমাত্র ব্যবহাবিক অংশের জন্য পবীক্ষাগার, 
ওযার্কশপ, মিউজিযাম, গ্রস্থাগার ইত্যাদি সংস্থাপনের উদ্দেশ্তে পৃথক গৃহ প্রাঙ্গণ 
অবশ্ঠ প্রযেজন। 

দ্বিতীয়তঃ, ভাবতের আঞ্চলিক জলবাযুর ওপর ভিত্তি করে হল-কেন্জ্িক 
(06001 [91] চৈ) ব। চতুক্ষোণ ভঙ্গীর (00901810816 (576) বাড়ি 

নির্গাণ কবাই যুক্তিযুক্ত ।* তাছাডা বাড়িটি যাঁতে স্বাস্থাসম্মত ও উপযোগ ভিত্তিক 
হয সেদিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । 

তৃতীয়তঃ, ভবিযাতে সম্রসারণের স্থবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়-গৃহের 

ভিত্তি স্থাপন করা কর্তব্য । একসঙ্গে বহু কক্ষবিশিষ্ট গৃহ নির্ধাণ করা বেসরকারী 

সংগঠনের ক্ষেত্রে আথিক সামর্থ্যের বাহিরে । কিন্তু সম্প্রসারণের স্থযোগ থাকলে 

এঁ একই গৃহে গ্রন্থাগার, পাঠাগার, কল। ও শিল্প কক্ষ, ব্যায়ামাগার, মিউজিয়াম, 

বিজ্ঞান পরীক্ষাগার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে নিষাণ কবা সম্ভব হবে। একট! 

আদর্শ সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে এসব কক্ষের উপযোগিতা অসীম। তাই গৃত 

পরিকল্পনাকালে ভবিষ্তুৎ সম্প্রাসরণের সুযোগ রাখা বাঞ্থনীয়। 

(ঘ) সৌন্দর্যভিত্তিকতা (465020০ 4১5792০0) £ বি্ভালয়-গৃহ নির্দাণ্ব 

সময় গৃহের সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। সৌন্দ্যই রুচিবোধের স্থাট 

কবে। যে বিদ্চালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকর্মীর1 দিনের অধিকাংশ সময় 

অতিবাহিত করবে সেখানকার পরিবেশ যদি রুচিসম্মত ন| হয় তাহলে শিক্ষাদান 

ও শিক্ষালাভের ন্যায় বৌদ্ধিক ক্রিয়! পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল হতে পারে না। তাই 

স্থান নির্বাচন, গৃহের গঠন ভঙ্গী, দেওয়াল ও জানালা-দরজার রঙ, রাস্তাঘাট, 

কক্ষ ও কক্ষাভ্যন্তর ইত্যাদি যাতে রুচি ও সৌন্দর্য সম্মত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ। 

* ১৭ পৃষ্টা ভ্রষ্টন্য। 

সপ 

পাচ 



২৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

যুক্তিযুক্ত । মনে রাখা! উচিত আদর্শ গৃহ-নিষ্মাণ যে ্যয় হয় রুচিসম্মত 

সৌন্দর্য মণ্ডিত গৃহ-নির্মাণে তার অতিরিক্ত কিছু ব্যয় হয় না। শুধু গৃহ-নির্মাণ 
কর্মের সঙ্গে রুচিকব চিস্তাধারা বা সৌন্দর্যবোধের যোগস্থত্র থাকলেই যথেষ্ট ॥ 

৮1 ০শ্রনীক্ঙ্ষ্ষ (01588 ?09010) £ 

একট বিষ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষেব সংখ্যা কত হবে সেট। নির্ভর করে প্রথমতঃ, 

বিছ্াালয়ের শিক্ষান্তরেব এপব। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা 

উচ্চতর মাধ্যমিক (বন্ত প্রবাহবিশিষ্ট) প্রভৃতি নান। স্তবের বিছ্বালয ভাছে। আবার 

প্রতিটি মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্ভাতযেব সঙ্গে প্রাথঠ়িক (11081) লিগ্ঠালযেব 

শ্রেণীগুলিও যুক্ত থাকে। স্থৃত্ধাং বিষ্ভালয়টি কোন্ ধরনের বা বিদ্যালয়টি 

কি উদ্েশ্টে স্তাপিত__াঁব এপব শ্রেণীকক্ষের সংখা! নির্ধান্তি হয। দ্বিতীয়তঃ, 

হেজীকক্ষের সংখ বর্তমানে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিব ফলশ্রুতি স্বপ বি্যালযে 
নির্ধারণের শ্ত্তি.. ছাত্রসংখা বুদ্ধি পেযেছে। তাই এক একটা শ্রেণীতে ক, 

খ, গ ইত্যাদি বিভাগ (56০:107) থাকে। বিভাগের সংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 

কক্ষেব সংখ্যাও বট্ডানোব প্রযোজন হথ। তৃতীয়তঃ, সবার্থসাধক বিদ্যালযে ছুই 
বা ততোধিক এচ্ছিক বিষয (61001 3115065) পাঠেব ব্যবস্থা থাকলে এসন্ 

বিষয়ের সংখ্যা (মানবিক, বিজ্ঞান, পাণিজ্য, কাবিগবী ইত্যাদি) অন্ঠসাবে 

শ্রেণীকক্ষের সংখ্য] বৃদ্ধির প্রযোজন ভয। স্্তরাং এক একটি বিদ্যালযে শ্রেণীকক্ষের 

সংখ্যা কত হবে স্তা মাগে থেকে নিধণাবনণ কৰা চুবহ কর্শ। তবুও বল! যাঁয় 

পরিকল্পন। 'প্রণযনেব সময বিদ্যালয়ের গঠন-ভঙ্গিমাব (6506 & 16512]. সঙ্গে 

গৃহ সম্প্রসারণের (6%0805101110) যোগ সংরক্ষণেব [কথাটি বিবেচনা কব 

অবশ্য কতব্য। 

জনসংখ্য বৃদ্ধির ফলে ও শিক্ষিতের হর বৃদ্ধির প্রয়োজনে বিগ্যাল্য গুলিতে 

ছাত্রসংখ্যার হার ক্রমশঃ বেডেই চলেছে । বেসরকারী বিগ্যালযগ্ুলিতে অধিক ছাত্র 

ভি করা ছাডাও শ্রেণীগত বিভাগের ( “ক” বিভাগ, “ বিভাগ ইত্যাদি ) সংখ্যা 
বৃদ্ধির, প্রবণত! লক্ষ্য কবা যায়। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জাতীয় প্রয়োজনে 

1. তুলনীয় £ “7 859 628 1661107 6056 10116 686 6110017058102 01 58170988 
810510 00৮ 1050159 ঠাটয 92081759, 6209 09%৮1010 01 861৪6108190 082. 09 

000001080 ছ16) 1হো50610081] 6019707 আ6০০এট 20869895111 10501%107 রটে, 

958%০০৪+--, 2. 1968/509575, (&৭:050%90 ০7 89288065 & 990812069), 
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বিগ্যালয়ের সংখ্যা বাঁডানে! যায় কিন্তু শ্রেণীকক্ষে ছাত্রসংখ্যার একট নিরিষ্ট মান 

খাঁকা উচিত। অন্তথায় বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষার্চা ব্যাহত হয়। ছাত্র ও 

পিছু ছা শিক্ষকের মধ্যে তুঙি হয দুম্তর ব্যবধান। শিক্ষক বাধ্য 
সংখ্যার মান নির্ধারণ হয়ে শ্রেণীকক্ষে কালক্ষেপণ ও গৃহশিক্ষকতা দ্বারা অধিক 

বিরত উপার্জনে লিপ্ত হযে পড়েন । শিক্ষার্থীরাও পরীক্ষাসাগব 
পেরোবার জন্য অসৎ উপাষের সন্ধান কবে। বিদ্ভালযে প্রকৃত শিক্ষা-পরিবেশ 

স্থটিব অন্যতম উপায় হল নির্দিষ্ট ও সম্ভাব্য সংখ্যক ছাত্র ভর্তির বিধি প্রবর্তন 

কবা। প্রতিটি শ্রেণীতে ৩০ থেকে ৪* জনের বেশী ছাত্র ভর্তি করা উচিত নয! 

প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের পরিমাপ নির্ভব করে ছাত্রসংখ্যাব ওপব | ছাত্রসংখ্যাব 

নির্দিষ্ট বিধি প্রবন্তিত হলে শ্রেণীকক্ষের পরিমাপ নির্ধারণের কোন অস্বিধা! হয 

না। কারণ, আয়তনের বিচারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ধারণা করেন ছাত্রপিছু ১০ 

বগ্যট স্থান নির্দিষ্ট কর] উচিত।* এই ভিত্তিতে প্রতি ৪০টি ছাত্রেব শ্রেণীকক্ষেব 
জন্থা ৪০ ১১০ ৪০০ বর্গফুট স্তান প্রযোজন। শ্রেণীকক্ষের মাপ ২০৮২০ফুট 

হতে পারে অথব] দৈর্ঘ্যে একটু বেশী হতে পাবে | তবে মনে বাখা উচিত অপ্রশস্ত 

লম্বা কক্ষের পরিবর্তে বর্গাকার কক্ষই ভাল । দৈর্ঘ্য ও প্রস্থেব 

প্রযোজন মাফিক অনুপাত হল ৪ ;৩। এই প্রসঙ্গে ঘরের 

উচ্চতার দিকেও লক্ষ্য রাখী কর্তব্য । প্রাচীন ভঙ্গীমাব কেন্দীয় হলগুলি ছিল ১৮ 

থেকে ২০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট । কিন্ত নতুন আধুনিক গৃহগুলি একতলা কক্ষের 
উচ্চতা ১০থেকে ১২ফুটের মতো । এই অনুপাতে দোতলা কক্ষের উচ্চতা একটু 

কম । উচ্চতা সম্পর্কে ছুটি প্রযোজনীয বিষয মনে রাখা উচিত। প্রথমতঃ 

অত্/ধিক উচ্চতা ব্যয়বহুল হয়ে পডে ; দ্বিতীয়তঃ, অতিরিক্ত নীচু কক্ষে আলো 
বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের স্বষ্টি হয, উপরন্ত শিক্ষকের কণ্ঠস্বর বিচ্ছিন্ন 

হয়ে পডে। এতে শুনে শেখার পক্ষে অস্ত্রবিধার হ্ষ্টি হয । তাই বল! হয়, উচ্চতা 

কোন মতে ১৫ ফুটের অধিক হুওয়া উচিত নয। 

বিগ্ভালয়-গৃহের দুদিকে বারান্দা এবং প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের ছুদিকে রুছ্গু কু 
পরজা এবং জানালা বসানো বাঞ্ছনীয় | যদি একদিকে বারান্দা থাকে তাহলে 
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৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

দরজার বিপরীত দিকে জানাল রাখা প্রয়োজন। মেঝের ওপর থেকে ৩৪/৪ 

উঁচুতে জানালা বসানো যুক্তিসঙ্গত । তাহলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বাইরে 
আকধিত হবে না । কোন্দিকে দরজা ও কোন্দিকে জানালা থাকবে সেটা গৃহের 
এ কক্ষের দের্ঘ্য প্রস্থের দিকে এবং শ্রেণীকক্ষে আলোক ও বায়ু গমনাগমনের 

হ্ববিধার ওপর শির্ভর করে। আলোক প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, শ্রেণীকক্ষে 

পাঠরত শিক্ষার্থীদের বামদিক থেকে আগত আলোর স্রোত সর্বাপেক্ষা উপযোগী । 

যথেষ্ট আলোক ও এতে হাতের ব। দেতের ছায। পডে কাজকর্মে অন্তবাষ স্ঙি 

বাধুপ্রাপ্তির যোগ করে না। পিছন দিক থেকে আগত আলোতে দেহে 
ছ[ৰ! টেবিলে পডে, আবার সামনের দিকের আলোতে চোখ ঝলসে যায ও কর্মে 

ব্যাঘাত স্থষ্টি করে । ডান দিকের আলোতে ছাযা পডলেও খুব বেশী অস্থবিপা 
সষ্টি করে ন|।! স্থতরাং ছাত্রদেব ডান দ্রিকে ও বাম দিকে দরজা-জানালা গাক" 

বাঙ্ধনীয। এছাডা যথেষ্ট আলো প্রাঞ্থিব স্থবিধার জন্তে ছাদে বসানে। কাচেব 

জানলা (9৮-1161)0 ব্যবহাব করা যায। এটা একতলা বাডিতেই সম্ভব । 

আবার সিলিং-এর নীচে দেওযালেও কাচের জানালা বসিয়ে আলোক প্রাপ্রিব 

সযোগ স্থষ্টি করা যায। দৃষিত বায়ু দূবীকরণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ভেট্টিলেটব 
(৬০7015601) ব্যবহার কৰা যুক্তিযুক্ত । ভেন্টিলেটব, স্কাই-লাইট, বাচের 

জানাল! এবং দেওয়ালের দরজা-জানালা ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষ সহ সামগ্রিক স্কুল- 

গৃহটিকে আলো-বাতা সধুক্ত স্বাস্থ্যপ্রদ কবে তোলে-_সন্দেহ নেই। 

ঘরের দেওয়ালে সাদ! রঙ করার রীতি খুব বেশী প্রচলিত। চুঁনকাম করাও 

(১36০ 881) যথেষ্ট ব্যয় সাধ্য-_সন্দেহ নেই । 

ওরাল ও দবজা. সাদা রঙ চোখের পক্ষে সম্পূণ ভাঁল--«টা বল। চলে না। 

দানালার রও কারণ, এতে অনেক সমব অতিরিক্ত আলো প্রতিফলিত 

হয। আবার দেওয়াল খুব তাডাতাডি অপরিষ্কার হযে পড়ে । সাদার উঙ্গে ঈষৎ 

সবুক্ত রঙ মেশানো চোখের পক্ষে যথেষ্ট উপাদেয | মোট কথা, দৃষ্টিব অন্তরায় না 
হয় এমন বঙ দেওয়ালে ব্যবহার কবাই যুক্তিযুক্ত । দরজা-জানালার রঙ হবে 

ঈষৎ হলুদ রঙ মেশানো! সবুজ । কারণ এবঙ চোখের পক্ষে তৃষ্থিদাক। 
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বিষ্যালয়গৃহ-পরিবেশ ও সাজসরঞ্জাম ২৭ 

শভ্রেণীকক্ষের কয়েকটি অভ্াবশ্যক আসবাবপন্ত্র (50106 29522091 

1011016016 0 01985-10079) £ বিদ্যালয়ের যে অংশে শিক্ষার্থীর! দীর্ঘসময় 

অতিবাহিত করে সেটি ছল শ্রেণীকক্ষ । শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর শিক্ষণ- 

প্রক্রিযা পরিচালনার স্থবিধার্থে নানা প্রকার আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামের 

প্রযোজন হয। এগুলিব মধ্যে (ক) শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য বেঞ্চ ব| ডেস্ক, 

(খ) শিক্ষকেব জন্ত ভাষাস বা' প্রাটফর্জ সহ চেযার-টেবিল, (গ) আর শ্ক্ষিণের 

জন্ত ব্লাকবোর্ড, ম্যাপ ষ্র্যাণ্ড কাবার্ড (08 1০৪91), শ্রেণী গ্রন্থাগারের সাজ- 

সরঞাম ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য |* এছাড়া (ঘ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভধের 

জন্য বাজে কাগজের ঝুড়ি (৬/ 9505 781১০ 0891:66 এবং পিকদানী! (51১1000) 

রাখা যুক্তিযুক্ত। 

(ক) শিক্ষার্থীদেব বাবজত বেঞেব সংখ্য। কতগুলি হবে সেটা নিভর কব 

ছাত্রসংখ্যাব ওপব ৷ প্রতিখান। বেঞ্চ অন্ততঃ ৬ ফুট লঙ্কা হবে । এতে নিয়শেণীর 

€ জন ছোট ছোট ছেলে-মেষে বসতে পারে, আর উচ্চতর শ্রেণীব ৪ জন শিক্ষার্গী 

বসতে পারে । তাহলে ৪০ জনেব জন্য প্রয়োজন হবে ১৭ খানি বেঞ্চ। প্রতিটি 

বেঞ্চে একটি ছাত্র ১৬ স্থান দখল করবে । বেঞ্চ ঢ'প্রকারের হতে পারে । বসাব 

শিক্ষার ভন্য উ“চু বেঞ্চ ও ভাই বেঞ্চ পথক পৃথক অথব। ছুখানি বেঞ্চ 'একজে 

ও নীচু বেধ জোডা। বই, খাতা ইত্যাদি রাঁখার জন্য হাই-বেঞ্চের 
হাদের নীচে একটি করে তাক (50612) রাখা ভান। তাহলে লেখা ৪ পড়ার 

সময বেঞ্চের ফাকা উপরিতলটুকু খুবই কাধকর হয। সিট-বেঞ্চ ও ভাই-বেঞ: 

জোডা হলে উভয়ের মাঝে এমন ফাক (29) থাকা দরকার যেন নিকাট টেনে 

নেওযার অথবা দূরে সরাবার খুব বেশী প্রয়োজন না হয়। হাইবেঞ্চের উপরিতল 

মেঝের সঙ্গে সমতল (08%6) অথবা ছাত্রের দ্রিকে একটু ঢালু (912770178) তে 

পারে । * তবে বেঞ্চগুলি সব একই ধরনের হওষা বাঞ্চনীয় । তাহলে স্থবিধাগত 

তারতম্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঈর্যাজনিত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ন1। বেঞ্চ ব্যবহারের 

কতকগুলি অন্থবিধাও আছে । এতে শিক্ষার্থীদের ব্যক্কিস্বাধীনত1 থাকে ন]। 

হাই-বেঞ্চখানাকে নিকটে টেনে নেওয়ার প্রয়োজন হলেও টানা যায় ন|। কারণ 

তাতে অন্তের অস্থবিধ। হতে পারে । জোডা বেঞ্চগুলিতে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত 

উভয় প্রকার স্বাধীনতা স্কুপ্ন হয। এতে দূরে সরানো বা নিকটে টেনে নেওয়া 
__এ ছুটির কোনটিই সম্ভব হয় না। 



২৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

আধুনিক হায়ার সেকেগারী বিষ্ভালযে বেঞ্চের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের 
লন্ধ পৃথক পৃথক চেষার ও ডেস্ক দেওয়া হয়। চেযারগুলির পশ্চাতৎভাগ থাকে কিন্ত 

হাতল থাকে না। মেরুদণ্ড সোজা করে বসা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যসের প্রয়োজনে 

চেয়ারেব পশ্চাৎভাগাটিকে লঙ্গ-ধরণাচে (১2০701০0182) করা হয় । হাতলবিহীন 
চেয়ার শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী । কারণ, এখানে শিক্ষার্থীকে পড়া 

ব| লেখাব কাজে অধিকাংশ সময নিমগ্ন থাকতে হয। আবার একপ চেযার 

স্বানাস্তর কবণের পক্ষে সুবিধা জনক। শ্রেণীকক্ষের ডেস্বগুলিব উপরিতল 

শিক্ষার্থীদের চন্য সমতল (080 অথব। অর্ধ ঢালু (00916 5191)0105) হতে পারে। 

ডেগ চেয়ার অনেকে অর্ধ-ঢালু তলের ওপব সহজে লিখতে এ পড়তে 

পাবেন। তবে এট] অভ্য।সের ওপর নির্ভর কবে। শিক্ষার্থীদের বই, খাত! 

রাখাব শ্রবিধার্থে ডেক্ষেব উপবিতলেব ঠিক নীচে একটি করে ড্যাব রাখ। যায । 
ঢালু তলেব উপরিতলটিকেই কবঙ্গার সাহায্যে বাস্কের ঢাকন] কপে ব্যবহাধ 

করা চলে । ভ্রয়ার বা বাক্সের তালাচাবিব ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীরা স্ব 

সামগ্রী সংরক্ষণের সৃবিধা পাষ। 

২শিক্ষার্গাদেব প্রয়োজন অন্তসাবে বেঞ্চ ও ডেস্কের চলতি গঠন-ভঙ্গিমাব কথ। 

বলা হযেছে । এই বেঞ্চ ও ডেস্ষগুলি নানা ভঙ্গীর হতে পাবে। বেঞ্চ প্রসঙ্গে 

প্রথমতঃ বল। যেতে পারে, শিক্ষার্থীদের স্থান নির্দেশ করাব জন্তে সিট বেঞ্চ-এব 

মাঝে মাঝে পার্টিশন (উচ্চতায় ৮) দেওয়া যেতে পারে । আর শ্রদলাঘবের 

বেঞ্চ ও ডেন্কের গঠন- প্রয়োজনে সিট বেধের পিছনে লম্বভাবে পশ্চাৎ্ভাগ 
ভঙ্গীর বৈচিন্রা (09801 5146) বাখ! যেতে পারে। অনেকে লেখাপডার 

সময আরাম প্রাপ্তির বিকুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু দেহের কষ্ট মানসিক 

অন্তস্থতা বৃদ্ধি করে, ফলে শিক্ষার্থীর মনোষেগে বিদ্ব ঘটতে পারে। তাই 

চেয়ারের পৃষ্ঠদেশের স্তাঁয় বেঞ্চের পৃষ্টদেশ রাখা যুক্তিযুক্ত । 

ছিতীয়তঃ ডেন্বের সঙ্গে চেয়ার ব্যবহারের পরিবর্তে পশ্চাৎভাগযুক্ত ৬ ফুট 
লম্ব বেঞ্চ ব্যবহার কর] যায় । বেঞ্চের সামনে ব্যবহৃত ভেস্কগুলি ছোট করে এক 

জনের ব্যবহারের উপযোগী অথবা দুজনে ব্যবহার করতে পারে এমন ডেস্কও €তরি 

করানো যায়। শ্রেণীকক্ষে যুগ্ম-(০519) ডেস্ক ব্যবহার করলে স্থান সংকুলানের 

সুবিধা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যায় যে ডেস্বের উপরিভাগ হবে মস্থণ এবং 

ড্রয়ারে তালাচাবি দেওয়ার ব্যবস্থা! রাখা যুক্তিযুক্ত । 
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তৃত্ীয্তঃ অনেক বিদ্য[লয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত ডেস্ক ও. চেয়ার উভয়ের 

নীচের দিকে যুক্ত থাকে | এসব চেরারে হাতল থাকে না বটে .কিন্ত লঙ্বভাবে 
তৈরি অথবা সামান্ত হেলানো' পুষ্ঠদেশ থাকে। ডেস্কের উপবিতল ছুভাগে বিভক্ত । 

এক ভাগ থাকে মেঝের সঙ্গে সমতলে আর দ্বিতীয অংশটি শিক্ষার্থীর দিকে 

হেলানো এবং চেয়ারেব অর্ধেক অংশ আবৃত কবে রাখে । দ্বিতীয অংশাটিকে 

কবজাধ সাহায্যে এমনভাবে সাজানো! হয যে প্রবোজনমত একে উচ-নীচ্ করা 
যায়। চেদার ও ডেস্কের মাঝে প্রবেশ করার সময এই হেলানো অংশটিকে উ্চ 

করেই স্তন কবে নিতে হয। এই নীচ অংশটিব ওপব কোন কিছু লেখা 

অথবা কন্তই রেখে শিক্ষকের দিকে মনোযোগ দেওযার স্ববিধ! হয। একপ 

ডস্ক ও চেদাব যে ধ্যযনহুল সে সম্পর্কে সন্দেহেব অবকাশ নেই । 

চতূর্থত সর্বাধুনিক এক ধরনের লেখাব চেঘারেব প্রচলন লক্ষা করা যায । 
এব পৃটদে* সভ 'একথানি মাত্র চণ্ড| হাতল (ডানপার্সে )থাকে। এই হাতলেব 

উপব লেখ, এ পড়ার শ্ুবিধা হয। বই ও খাতাপত্র বাখার জন্য চেনারেব তলায় 

একটি কবে তাক রাখা হয। চেযারের ডান ধাবের এই লেখার হাতলটি চণ্ড। 

৪ একট সামনের দিকে ঘে।রানো থাকে । এপ চেঘাবে স্বান সংকুলান হলেও 

খরচ ত্শৌ। পক্ষান্তবে উচ্চ শ্রেণীতে অথব1! কলেজ স্তরে এরূপ চেধ।ব ব্যবহার 

কবা যাঘ। কিন্ধ বিদ্যালযের ছোট ছেলেদের পক্ষে এপ আধুনিক চেঘার 

যথেষ্ট স্ববিধাব নষ। | 

শেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদেব বেঞ্চ ও ডেস্ক সাজানো ও বসবার 

বাবস্থাপনার জন্ত নিশ্নলিখিত কয়েকটি বিষষের দিকে নজর রাখা প্রযোজন । 

প্রথমত শিক্ষার্থীদের বান দিক থেকে আগত আলোকরশ্মি যেন কোন 

উপায়ে ব্যাহত না হয। দ্বিতীয়ত শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব স্থানে গমন/গমনের 

শিক্ষার্থীদের আনন পথ যেন নির্দিষ্ট থাকে। তৃতীয়তঃ, ম্যাপষ্ট্যাণ্ড ও 

8 ব্লাকবোর্ডে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তত থাকতে 
ইঘ। বসবার স্থান থেকে বেরিয়ে আসার পথটি এমন হবে যেন শিক্ষার্থীর। 
ব্লাকবোর্ড ও ম্যাপ ষ্ট্যাপ্ডের দিকে সহজে আসতে পারে। চতুর্থ? আসন 

ব্যবস্থা বেন স্বাভাবিকভাবে বাম়ু-প্রবাহের অন্তরায় ন] হয়। পঞ্চমতঞ বস 

্টানে উপবিষ্ট শিক্ষার্থীরা ঘেন সহজে শিক্ষক, ব্লাকবোর্ড, মূযাপ্্যাগুটিকে সম্পূর্ণ 

ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর করতে পারে |, 
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(খ) ভায়াসের ওপর স্থাপিত চেয়ার, টেবিলই হুল শিক্ষক কর্তৃক ব্যবস্ৃত 

সাধারণ ও অতি প্রযোজনীয আসবাবপত্র । ডায়াসের উচ্চতা হবে অন্ততঃ 

এক ফুটেব কম নয। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের ব্যবহৃত চেয়ারটি হবে সাদাসিধে 

হাণ্তলবিহীন। কারণ এখানে শিক্ষককে সর্বদ] কর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়। তীব 

বসাব অবকাশ থাকে নিতান্তই কম। তবে যত্কিঞ্চিৎ অবসরে একটু বসাব জন্য 
এরূপ চেযারেবই কার্যকারিতা যথেষ্ট। কিন্তু তাব টেবিলটি হবে যথেষ্ট মজবুত 

এ ডুযারযুক্ত। ড্যারে নানা ধরনের শিক্ষেপকবণ যেমন রাখা যায তেমনি 

শিক্ষক কক এখানে উপস্থিতিব রেকর্ড (4১06720281706 1২০15091) 

ব্যবহৃত আঁদাবাবপত্র চক) ডাষ্টাব ইত্যাদিও রাঁখ| যেতে পাবে । টেবিলে ড্যাব 

ন] থাকলে শ্রেণীকক্ষে পথক একটি ঢাকনাযুক্ত শেলফ (31761 বাখা যুক্তিযুক্ত। 

টেবিলের ড্যাব ব| শেলফ-এ তাল।-চাবি ব্যবস্থা থাকবে । এব চাবিটি শিক্ষক 

নিজে রাখতে পারেন অথবা শ্রেণীর মনিটরের নিকট এটিকে রাখা যেতে পাবে । 

অন্ত শিল্দক যখন ক্লাস নেবেন তখন মনিটর চাবিটি সববরাহ করবে। তখে 

চাবিটিকে কিবোর্ডে (৫65 8০81৫) রাখলে শ্রযোজনমত অন্তান্ত শিক্ষকও এটিকে 

ব্যবহার কবতে পারেন । 

'গ) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-প্রসঙ্গে অতি প্রয়োজনীয সামগ্রীগুলির মধ্যে 

ব্লাকপোর্ড, কাবার্ড, ম্যাপষ্ট্যাণ্ড ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ এসব আসবাবপত্র 
ছাড়া শিক্ষণ-প্রক্রিয়া পবিচালন1 করা, শিক্ষোপকরণ ব্যবহার কব! এমনকি 

পদ্ধতি ও কৌশল প্রধোগ কবার ক্ষেত্রেও বিদ্বের সৃষ্টি হয। 

ব্লাকবোঞ (81501: 8০21) £ শ্রেণীকক্ষে ব্যব্্গত আসবাবপত্রেব মধ্যে 

ব্লাকবোডেব প্রযোজনীধতা খুব বেশী। ব্লাকবোর্ড কোন শিক্ষোপকরণ নয় কিন্ত 

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে বোর্ডের ওপর কিছু লিখলে ব অন্ন করলে উপকরণবপে 
পরিগণিত হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে য! জানাতে চান বা! শেখাতে চান তা৷ তিনি 

বোর্ডে লেখেন বা] অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করেন। পাঠ্যব্ষিয়ের ভাববস্ত ব্লরাকবোর্ডেব 

ওপর সুস্প্ট হয়ে ওঠে। বিষয়টি বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জানতে পাবে। 

তাই ব্লাকবোর্ড শিক্ষকের কর্মের পরমসহায়ক বন্ধু হিসেবে শ্রেণীকক্ষের অপরিহায 
উপাদান। তাই ব্াকবোর্ডের ব্যবহার না জানলে সার্থক শিক্ষক হওয়া যায় না। 

্লাকবোর্ডের প্রকার ভেদ্দ ১ প্রচলিত ব্লাকবোর্ডের পাঁচটি প্রকার ভে? 

লক্ষ্য করা যায়, যথা) দেওয়াল ব্লাকবোর্ড (৬/5]1 9180 80210) 
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(1) তেপাযার ব্রাকবোর্ড (8:৪5০] 18০]. 0981), (11) ফেমের মধ্যে 
খুরস্ত বাকবোর্ড (8০০৪৪ 81901. 90810), (1) ফ্রেমের মধ্যে যুগ্ম বাকবোর্ড 

(১1101716 1)001916 18180 99810) এবং (ছ্) গ্রাফ বোর্ড (319217 03০081:9)। 

(1) দেওযাল ব্লাকবোর্ড সাধারণতঃ তিন প্রকারের হতে পারে । (ক) ঘরের 

দেপ্যালেব খানিকটা অংশ মস্থণ করে কালে। বঙ কবে দেওয়া-হয় এবং 

এটিকেই ব্লাকবোর্ড হিসেবে ব্যবহাব কবা ভয। এটা হল স্থাফী (2860) ব্রাকবোর্ড। 
এতে বচ কম হয বটে কিন্ত প্রযোজনমত এট।কে ঘোবানো বা উচ-নীচু করা 
বাঘ না। ফলে এপ বোর্ড ব্যবহারে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভযকেই অস্ত্রবিধাৰ 

সম্মখীন হতে হয়। 

(খ) গ্ধাল ব্রাকবোর্ড কাঠেব তক্তা দিষে তৈরি আয়তক্ষেত্র বা 

ধর্গীকাবেব হতে পারে । এ বোর্ড দেওযালে বসানো পেবেকেব দঙগে দডি দিযে 
ঝোলানে! থাকে । দেওযালের সমান্তবালে এব অবস্থান। এবপ বোর্ড তৈরিব 

খবচ কম। এ বোর্ড প্রায়াজনমত স্বানান্তবকরণ কবা যাষ কিন্ত খানিকট। 

সময ও শ্রমসাপেক্ষ। প্রয়োজন অন্সাবে উপবের ব। নীচেব কোন পেরেকে 

ঝোলাতে গেলে শিক্ষার্থীদেব মনোধষে গে ব্যাঘাত হৃষ্টি ভয। 

(গ) দেওযালে ঝোলানে। কালে। কাপড অখব। বাবের তৈরি এক 

প্রকার বোলাব বোর্ড ব্যবহাব করা হ্য। এগুলিকে ম্যাপের গ্ভাষ বোল 

কবে অন্তত্র গুছিযে বাখা যায়। ট্রেনিং কলেজে এরূপ বোর্ডের ব্যবহাব বেশী 

লক্ষ্য কবা যায়। বাড়ি থেকে শিক্ষকবা এব ওপব ম্যাপ, চিত্র বাঁ ভায়াগ্রাম 

অঙ্কন করে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পাবেন। তাহলে সমযের সাশ্র 

যেমন হয তেমনি পড়ানোর অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। 

(11) কাঠের তৈরি তেপায়াব ওপর স্থাপিত হেলানে' ব্লাকবোর্ডের ব্যবহাব 

কোন কোন বিদ্বালয়ে প্রচলিত আছে। এটাকে স্থাপন করার জঙ্ট শ্রেণীকক্ষে 

অনেকখানি স্থান প্রয়োজন হয়। একে সহজে স্থানাস্তব করা যায এবং একদিকে 

লেখার পর বোর্ডাটকে উন্টে দিযে অন্তদিকেও লেখা যায । আবার ব্যবহারের 

সময একে কম-বেশী কৌণিক পরিমাপে হেলানো যায। শ্রেণীকক্ষের সাধাবণ 

কাজের জন্তে এ ধরণের বোর্ডের উপযোগিতা যথেষ্ট আছে। 

(38) কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ঘূর্ণায়মান ব্লাকবোর্ঠের এক পিঠে লেখা শেষ 

ইলে ঘুরিয়ে অন্ত পিঠেও লেখার্যায়। তবে তেপাযায় স্থাপিত হেলানে৷ বোর্ডের 
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মতো! ঘোরানোর পব অপর পিঠের লেখা আর শিক্ষার্থীরা দেখতে পাষ না। 

কাঠের ফ্রেমটিকে একদিকে যেমন স্থা নাস্তর কর সহজ তেমনি শিক্ষার্থীদের দৃষ্িগ্রাহ 
করার সুবিধার্থে এটিকে প্রয়োজনীয় কৌণিক মাপে 91816) হেলানোও সম্ভব | 

(৮) আবার কাঠের ফেমের মধ্যে ঘূর্ণায়মান বোর্ডের পবিবর্তে যুগ্ম (9০016) 
ও উচু-নীচু করার উপযোগী (911418) ব্লাকবোর্ড ব্যবহার কর! হয়। এব 
একথানিতে লেখা শেষ হলে সরিবে ওপরে তুলে দেওয়া যায। তখন নিষ্নাংশের 

বেডে কাজ করা যার। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ওপরের অংশটিও সহজে দেখতে 

পায়। এপ বোর্ডের ব্যবহার শিক্ষামূলক হলেও বিশেষ ব্যয়বহুল সন্দেহ নেই। 
(৮) গ্রাফ বোর্ড (3281, 7০81৭) উল্ভিথিত বোর্ডগুল্ির গঠন ভঙ্গিমার 

অন্ুবপ হতে পাবে। পার্থক্য হল এপ নোর্ডেব ওপর উলম্ব ($2101091) এবং 

আন্ভূমিক (1)01159768]) বেখা টানা থাকে । উভষ প্রকার বেখার ছার] বোর্ডের 

উপবিতলটিকে এক ইঞ্চি (১) পরিমাণ বহু বর্গন্দেত্রে ভাগ কবা থাকে । গ্রাফ 

অন্ুচিত্র, মানচিত্র ইত্যাদি অঙ্কন করার সময গ্রাফ বোর্ডের পরখোজীবত। 
অনস্বীকার্য । পরিমাপ সম্বলিত কোন কিছু অঙ্কন করাব সময় গ্রাফ বোর্ডেব 

সহধোগিতা ভিন্ন কোন উপায় থাকে না। 

শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ডের উপযোশিতা (10001091102 01 002 131901 

[30210 17 056 0125$-1125051061010) 2 শ্রেণীকক্ষে ব্রাকাবার্ডেব উপযোগিতা 

হল £ (ক) শিক্ষার্থীদের মনযোগ আকর্ষণ 3 ব্লাকবোর্ড শ্রেণীকক্ষে শিক্মার্থীদের 
মনোযোগ নিষন্ত্রণ করে। শিক্ষক যখন ব্রাকবোর্ডে পাঠ্য বস্তুর স|বাংশ বিষষবপ্তর 

প্রধান প্রধান শীর্ষগুলি, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি লেখেন ও ব্যাখ্যা করেন তখন শ্রেণী- 

কক্ষের সকল শিক্ষার্থী বোর্ডের দিকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে ও শিন্ষকের নির্দেশ পাজন 

কবে । এতে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের মানাযোগ আকধিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। 

(খ) উপকরণ ভিত্তিক দৃষ্টান্ত স্থাপন ঃ প্রতিটি পাঠ্যবিষয়কে শিক্ষার্থীদের 
নিকট স্বস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাসহায়ক উপকরণাদির 

প্রয়োজন । কিন্তু প্রতিদিন এরূপ শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সংগ্রহ কর! ও শিক্ষার্থীদের 

প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে উপকরণ অঙ্কন করে 

বিষষবস্তর অনুকূল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন । কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে 
উপকরণ সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভব নয়, সে-সব ক্ষেত্রে শিক্ষক বোর্ডে বিষয়ের 

অনুকুল অন্থচিত্র, গ্রাফ, মানচিত্র ইত্যাদি অঙ্কন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পাবেন! 
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উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মৌস্থমি বাু প্রবাহের দিক নির্ণয় করার সময় বোর্ডে 

ভূমগুলের আকৃতির ওপর তীরচিহু দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখানো! যায়। ভূগোলের 
ন্যায় অস্কশান্ত্র, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পঠন পঠনের সময় ব্লাকবোর্ড ভিন্ন 
কোন পঠন-পাঠন সার্থক হতে পারে না। তেমনি ইতিহাস, সমাজ শাস্ত, 
অর্থনীতি ও পৌববিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ব্লাকবোর্ডে লিখন ও অস্কনের 
মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়োজন হয়। 

গে) মৌখিক পাঠদানের একঘেয়েমি বিনষ্ট করে 2 বহুল প্রচলিত 
শিক্ষাদান পদ্ধতিব যধ্যে মৌখিক পাঠদ]ুন পদ্তি অন্যতম হলেও একপ পাঠদানে 
খিক্ষাথীবা সহজে মনোযোগ হারিযষে ফেলে এবং একঘেযেমির জন্য শিক্ষক 

বিষযবস্তত্র ওপর বিবপ্তভাব প্রকাশ করে । এপ পবিস্থিতিতে ব্লাকবোর্ডের কাজ 

শিক্ষার্থীর মনে উৎসাহ সঞ্চাব কবতে পাবে। শিক্ষক যদ্দি প্রয়োজনীষ 
ণীনগুলি (0০100 বোর্ডে লেখন, সারাংশ পধায়ে ক্রমবিস্তার নীতি অবলম্বন 
কেন, জটিল, ও দুৰহ পাঠ্যাংশের ব্যাখ্যা কবেন এবং মৃল্যবাঁন কথাগুলি 
পোর্ডে লেখেন তাহলে শিক্ষার্থীরা! মৌখিক পাঠদানেব একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি 
৭ নিক২সাহ বোধ কববে ন।। 

(ঘ) অন্করণমূলক শিক্ষণে সুযোগ সৃষ্টি করে £ ছোট ছোট ছেলে- 
মেধেদেব লিন ও অঙ্কন শেখানোর সময শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে বিষষটি লিখন্তে 

অথ অঙ্কন করতে পাবেন । শিক্ষার্থীৰা সেটিকে নিজ নিজখাতায় নকল 
কপতে পারে। 

রাকবোর্ড ব্যবহারের রীতি (8০1০৩ £0£ 7909০ 015০. 06 91801 

901৫) ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের সময় যেসব রীতিগুলি পালন কব। করব্য 
সে€খনি হল £ 

প্রথমত ব্লাকবোর্ডকে দেওযধালের ধারে এমন একটা স্থানে স্থাপন করতে 
বে যেন কোন প্রকারে আলোক প্রতিফলিত হয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি নিক্ষেপের 
মন্তরায় স্থষ্টি না হয। যেসব শিক্ষার্থীর দূরের কিছু দেখতে অস্থবিধা হয় 
তাদেবকে সামনের দিকে বসতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । 

দ্বিতীয়ত ব্রাকবোর্ডের শুরুতেই সেটিকে ডাস্টারের সাহায্যে পরিষ্কার 
করা অথবা প্রতি পিরিয়ডে ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করার পর সেটিকে পরিক্ষার 

করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। 
11156500. ০ [3613 
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ভভীয়তঃ ব্লাকবোর্ডে সাধারণতঃ সাদ! চক্ ব্যবহার করা উচিত। তবে 
বছু বিষয় একত্রে বুঝবার প্রয়োজন হলে রঙিন চকও ব্যবহার করা চলে । 

চতুর্থতন ব্লাকবোর্ডের লেখা অক্ষরগুলি হবে গোটা গোটা, সুষ্পষ্ট। 
এর ফলে, শ্রেণীকক্ষের পশ্চাদাধশের শিক্ষার্থীরাও সেটিকে দেখতে, পডতে এ 
বুঝতে পারবে । ব্লাকবোর্ডে শিক্ষকেব কাজ শিক্ষার্থীদের প্রযোজনে | স্বৃতবাং 
শিক্ষার্থীরা দেখতে পডতে ও বুঝতে পারলেই শিক্ষকের কাজটি সার্থক হবে। 

পরঞ্চমতণ% ব্রাকবোর্ডে লেখা ও অঙ্কন করার সময অথবা বোর্ডে লিখিত 
€কোন বিষয় ব্যাখ্যা করার সময এমন স্থানে দঈীভিযে লিখতে হবে যেন শিক্ষার্থীবা 
বোর্ডের অংশটি সম্পূর্ণ দেখতে পায়। লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে, বোর্ডের বিষযটি 

যেন শিক্ষকেব দেহের বা দেহাংশের দ্বারা আবৃত না হয়। 

বষ্ঠভঠ ব্রকবোর্ডে লেখার সময় কোন কর্কশ শব যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য 
করা প্রয়োজন । এরূপ কর্কশ শব হলে অথবা বারে বারে চকু অথবা ভাস্টাব 

হাত থেকে পডে*গেলে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষষে মনোযোগ দানে ব্যাঘাত 
স্যষ্টি হয। , 

জপ্তমভঃ, শিক্ষার্থীদের নোট করে নেওযার উপযোগী বিষষ বোর্ডে লেখাব 
পর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে মুছে না দেওয়াই বাগ্ছশীয। সকল শিক্ষার্থীর কাজ 
শেষ হলে তখন মুছে দেওয়া যেতে পারে। 

অষ্টমতঃ, বোর্ডে লেখার সময শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা যাতে অক্ষুপ্র থাবে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য | 

অবশেষে বলা যায, ব্লাকবোর্ডেয় লেখা হবে জুন্দব, ক্বস্পষ্ট) বড আকারেব 

এবং নিঠুল। প্রয়োজনেব অতিরিক্ত কোন কথা বোর্ডে লেখা উচিত নয়। 

গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলিব নীচে রেখা টেনে দেওয়াও বাঞ্ছনীষ। 
ম্যাপ স্ট্যা্ড 057 50814) £ শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্রের মধ্যে ম্যাপ 

স্ট্যাণ্ডের প্রয়োজনীয়তাও অনম্বীকার্য। দেওয়ালে ম্যাপ, চিত্র, ভাষাগ্রাম, চাট 
ইত্যাদি ঝোলানোর স্থৃবিধা থাকলেও পৃথক ম্যাপ স্ট্যাণ্ড ব্যবহার কর 'উচিত। 

কারণ, দ্েওযালের সমান্তরালে স্থাপিত উপকরণ অনেক সময় দৃষ্টিগ্রাহ্থ নাও হতে 
পারে। ম্যাপ স্ট্যা্ডকে প্রয়োজনীয় কৌণিক পরিমাপে হেলানে যায়। তাই 
এর ওপর স্থাপিত যেকোন উপকরণ সহজে ছাত্রদের দৃষ্টিগ্রাহ্থ ক'রে তোলা যাষ। 

তাক্যুক্ত আলমারী (০579 6০595) 3 প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে একটি বা ছুটি 
তাকষুক্ত আলমাবী রাখার প্রবোজন আছে। এটা পৃথক কাঠের আলমাব' 



বিদ্যালয়গৃহ-পরিবেশ ও সাজসরঞ্াম ৩৫ 

বা দেওয়াল আলমারীও হতে পারে। এর মধ্যে চক, ডাস্টার, রেজিস্টার, বই, 

সহপাঠ্য পুস্তক, রেফারেন্স পুম্তকাদি, অভিধান ইম্ত্যাদি রাখা যায়। বিষয় 
কক্ষের (ইতিহাস কল্্, সমাজবিদ্যার কক্ষ প্রভৃতি) জন্য এরূপ আলমারীর 

প্রযোজনীযতা খুব বেশী। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ের কক্ষে এরূপ তাক্যুক্ত 

মালমারীর প্রযৌজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ বিজ্ঞানের তত্বগত বিষয়ের 

সঙ্গে সর্গে ব্যবহারিক বিষয় শিক্ষণের ও পরীক্ষা (০5021017711) করার 

প্রয়োজন হয়ে পডে। ব্যবহারিক (8০01০91) বিষয় শিক্ষণের উপযোগী সামগ্রী 

সংরক্ষণের জন্য তাক্যুক্ত আলমারীই অপরিহার্য । 

(ঘ) শ্রেণীকক্ষ তথ] বিছ্য।লয় গৃহকে স্বাস্থ্যকর রাখার জন্য আরও দু-প্রকারের 

মাসবাবপত্র প্রযোজন। প্রথমটি হুল বাজে কাগজের ঝুড়ি (ড/৪50 
১9761198515 )। শিক্ষকের টেবিলের পাশে এবং ছাত্রদের প্রবেশ দ্বার ও 

বহির্গমন দ্বাবে একটি বাজে কাগজের ঝুভি রাখ! কর্তব্য । অত্যধিক সংখ্যায় 

একপ ঝুডি' ব্যবহার করলে শ্রেণীকন্ষের চেহার1 অনেকটা খারাপ দেখায়। 

তবে যে-কটি ঝুডডি রাখা হোক না কেন ঝুডিগুলি রঙিন অথবা চিত্রিত হলে 
শ্রেণীকন্ষের সৌন্দধ বৃদ্ধি পা । বাজে কাগজের টুকরে1 যেখানে সেখানে না 
ফেলে এই ঝুঁডিতে নিক্ষেপ কবলে বিগ্যালয়ের সৌন্দর্য যেমন, বুদ্ধি পায় তেমনি 
কক্ষ পবিষ্কাব পরিচ্ছন্ন থাকে । বিদ্যালয়ে থাকা কালীন এপ পরিচ্ছন্নতার 
অভ্য।স শিক্ষার্থীর মনে প্রভাব বিস্তার করবে এবং তারা স্বন্ব গৃহ প্রাঙ্গণকে 

এব্প পবিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্ঠা কববে। 

দ্বিতীয়টি হল শ্রেণীকক্ষের দ্বারদেশের এক প্রান্তে অথবা বাবান্দাব পাশে 
পিকদানী (972০) জংস্থাপ্ন করা । যেখানে সেখান থুথু না ফেলে 
শিক্ষার্থার! পিকদানীতে ফেলতে অভ্যস্ত হবে। পিকদানীর মধ্যে ব্যবহৃত বালি 

বা কাঠের গুডা কযেকদিন পরপর পাণ্টে দেওযাঁ যুক্তিযুক্ত । স্বাস্থ্য শিক্ষার 

পরিপ্রেক্ষিতে পিকদ|নীর ব্যবহার অপবিহার্য। 

৬ । জ্িজুযাজ্লল-ভলীলন্দেন্র ্ুতবোগ-ন্সভিজ্বা ও সাভিক- 
»ল্রগভাচস (9017901 47761116165 8110 15001717678 ) 2 

বিদ্যালয়ের সমট্িগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জডিয়ে থাকেন শিক্ষক ও 

ঘাত্র। শিক্ষার্থীর শিক্ষাল্যভে সাহায্য করাই শিক্ষকের কাজ। শিক্ষক ও 



৩৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

শিক্ষার্থী উভয়কেই বি্যালযের শুরু থেকে শেষ পর্ধস্ত নানা! কর্ধে নিযৌজিন 
থাকতে হয। বি্ভালয়েই শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক 

জীবন সংগঠিত ও নিয়ন্তিত হয। এবপ গুরুতপূর্ণ ক্র- 

পরিচালনাষ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ওঠা-বসা, দাডানো, চল।- 

ফেবা, লেখ! ও পড়ার স্থযোগ-হৃখিধ।র জন্য বিছ্যালযের সাছসরঞ্জাম তাৎপবপুর্ণ 

ভূমিকা পালন করে। 

সুযোগ-সনিা 

সজসরঞ্জামকে দুটি স্তবে বিভক্ত কব! যেতে পাবে । যথা, বগত সাজ- 
সবপ্জাম (55906910191 20011102190) এবং অবস্তগত সাজসরগ|ম (11721096079] 

০0011100276 01 100017721) ০001191707)6) | প্রথমটিব অন্ত গ্ক্ত হন শি্্যানয গত 

সহ আসবাবপত্র, শিক্গাসহাযক স।মগ্রী, বিবষ শিশিণের উপকবণ প্রভৃতি । আব 

বন্তগত ও অবপ্্গঙতা দ্িতীযটি হল ভাখগত বিষ; যেমন-বিদ্(লখ্েব প্রতি 

সারির নান ছাত্রখিক্ষকেব আকধণ, পবিবেক+গত স্ুযোগ-মবিধা, শিশ 

লাভেন অন্রধুল আবহাওবা প্রভৃতি । প্রথমটিব সঙ্গে দ্বিতীঘটিব সম্পর্ক এ« 

নিবিভ যে এদের মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা অঙ্কন কবা কঠিন । বিছালষে যখে 
জাসবাবপত্র থাকলেও শিক্ষাখীর মন আকুষ্ট হস ন|| শিক্ষাণ্শ বিদ্যাজ্ষেল 

প্রতিটি ইট-কাঠ পাথরকে আপন!ব কবে নিতে পাবে না। দৃষ্টান্ত হবপ বণ 

ষাষ, ভাল লাইব্রেবী থাক। সহেও ছাত্র প্রযোজনমত পুস্তকাদি পা লা, অফিম 

ঘব ভালভাবে সাজানে! আছে অবচ বেতন গ্রহণ, কোন সামগ্রী তেনতেন 

প্রভৃতি কাছে ছাত্রদেষ হয়রান হতে হধ। সুতরাং বস্তগত সাজসরঞাম থেকে 

প্রাপ্ত শ্ষে।গ-চ্বিধাটুকুই শিক্ষার্থীর দন আকবধণেব পক্ষে যথেষ্ট নয। এন 

সঙ্গে প্রঘোডন হয কমভিত্তিক ও ভাবগত শ্থযোগ-স্ুবিপ। | এ জন্ত প্রয়োজন 

আত্মোসগর্খ, শিক্ষকো চিত গুণসম্পন্ন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক, গ্রন্থাগাবিক; ডেমনস্ট্রেটৰ 

এবং নিষ্ঠাবান পরিশসক ও প্রগতিশীল সংগঠক । এদেরই আন্তরিক প্রচোথ 

মানবিক ব। অবস্তগত স্থযোগ-স্থবিধ! হুষ্টি হতে পারে ও অন্ঠকূল শিক্ষা-পরিবেশ 
গডে উঠতে পাৰে । সৃতরাধ, বিছ্যালর় পরিবেশে যাতে অবস্তরগত ও বস্তগ5 

উভঘধিধ স্থযোগ সত্যটি হয় সেদিকে লক্ষ্য থাকা সামগ্রিক বিদ্যালয সংগঠনের 

একান্ত কঙব্য। 

আলোচা অধ্যায়ের গুরুত্ব বিবেচনায় বস্তগত সাজসরঞ্জামের বিষষটি পব 

পর আলোচনা করা হল £ 



বিছ্ালয়গৃহ-পরিবেশ ও সাজসরঞ্জাম ৩৭. 

আসব।বপত্র ও সাজসরঞ্জাম (600016016 & 60101101610 8 বাসগৃহ, 

হাসপাতাল, দোকানপাট, কলকারখানা এবং অফিস-আদালত প্রভৃতির জন্য 
যেমন বিশেষ বি-শষ আস্নবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন, বিদ্যালযের শিক্ষাকর্ম 
পরিচালনার জন্যও তেমনি বিশেষ ধরনের আসবাবপত্র ও সাঁজসবঞ্জাম 

৪বোজন | প্রযোজনভিত্তিক বিচারে বিদ্ভালযে নানা ধরনের কক্ষ প্রযোজন, 
অ"পাব কক্ষেব কর্ববিচারে তেমনি আসবাবপত্র ও সাজসবঞ্জামের ও ভিন্নতা 
শাছে। যেমন, 

(১) প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষ 2 চেযার, 
টে।শল, আলমাবি, এবং তাক (51701৮০9 ) এখনি আসবাবপত্র ও অফিসের 

প্রতাজনীয সবগ্কাম | 

(২) অকিস কক্ষ £ প্রযোজনীয সংখ্যক টেবিল, চেযাব, আলমারি, টুল, 
হাক, নেন-দেনেৰ জন্য কাউণ্টাব প্রভৃতি | 

(৩) দর্শনার্থীদের কক্ষ 2 বেঞ্চ অথবা চেষাব, টেবিল বা টুল, গ্রিপ 
পড় ইন্যাি। 

(৪) শিক্ষকদের অবসর কক্ষ 2 প্রত্যেক শিন্ষকেব জন্তা পৃথক পৃথক 

হব্বা সকলেব জন্য একখানি বড ড্রযারঘুক্ত টেবিল, প্রত্যে্কব জন্য চেঘার 
গথবা দীর্ঘারুতির পু্দেশ যুক্ত বেঞ্চ, এক বা একাধিক তাকযুক্ত আলমারি 
( যাব মধ্যে খিক্গকবা! নিজ নিজ পুস্তক, খ।তাপত্র ও প্রযোজনীয সামগ্রী রাখতে 

পবেন), বেফাবেন্স পুস্তকাদির জন্য কাচেব আলমারি ইত্যাদি। 

€৫) শিক্ষার্থীদের অবসর কক্ষ ৪ বেঞ্চ, পত্রিকা স্ট্যাণ্ড, বুলেটিন বোর্ড, 
নোটিশ বোর্ড, অভ্যন্তবীণ খেলাব (109০0: £৪0095) সামগ্রী, আলমারি, 

তাক ইত্যাদি । 

(৬) শ্রেণীকক্ষ 2 শিক্ষকের জন্য ডায়াসের ওপর স্থাপিত চেয়ার, টেবিল ; 
শিক্ষার্থীদের জন্য বেঞ্চ, ডেস্ক, চেঘার, শিক্ষণের জন্য ম্যাপ্যস্টাণ, ব্লাকবোর্ড, 

তাকযুক্ত আলমারি ইত]াদি। * 

(৭) বিজ্ঞানাগার, ওয়ার্কশপ, শিল্প-কলাকক্ষ ঃ বিষয় শিক্ষার 
( পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, শিল্পকল] ) প্রযোজন অন্সারে 
বিভিন্ন আমবাবপজ্র, চেযার, টেবিল, ব্লাকবোর্ড, আলমারি, তাক ইত্যাদি । এ" 

রস শ্রেণীকক্ষ সম্পর্কে (বস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য। 
০ 

+ ল্যাবরেটরী ও ওয়ার্শপের বিভৃত আলোচনা! দ্রষ্টব্য ॥ 
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৮) জংগ্রহশালা ঃ লম্বাকৃতিবিশিষ্ট টেবিল (সংগৃহীত সামগ্রী সাজিয়ে 
রাখার জন্য ), দেওয়াল আলমারি, পৃথক কাচের আলমারি, টুল ইত্যাদি 
তবে স্থাধী ও সরকারী মিউজিযামের ন্যায় বিছ্যালয়-সংগ্রহশালায় প্ররুত সামগ্রী, 

প্রত্বতাত্বিক সংগ্রহ, মডেল, নিদর্শন ইত্যাদি সর্বদা টেবিলে সাজিযে রাখাব 

প্রয়োজন হর না। কেবলমাত্র প্রদর্শনী উপলক্ষেই টেবিলে সাজানোর প্রয়োজন 
হয়। অন্ত সময দেওযাল আলমারি বা সাধাবণ কাচেব আলমারিতে এগুলি 

সংরক্ষণ কর] উচিত। 

৫৯) গ্রচ্ছাগার ও পাঠাগার £ এখানে পুস্তকাদি বাখাব জন্য প্রয়োজনীয 
সংখ্যক আলমারি, তাক, ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স বঝু, পুস্তক আদান-প্রদানের 

কাউণ্টার ইত্যাদি অত্যাবশ্যক । পাঠাগার থাকবে লঙ্গা টেবিল ও পৃষ্ঠদেশযুক্ত 
লম্বা! বেঞ্চ । টেবিলের ওপর থাকবে নীরবতার নির্দেশ সংবলিত কাঠেব 

ফলক । বিদ্যালয় পাঠাগারে ন্বাধীনভাবে পুন্তকাি লেনদেনের জন্য কিছু তান- 

যুক্ত বড আলমারিব সারি রাখা যুক্তিযুক্ত ।* 

(১০) ব্যায়ামাগার গু সংরক্ষণশাল। 2 খেলার সামগ্রী সংরক্ষণের জঙ্গে 

তাকঘুক্ত আলমারি, দেওযাল-তাক ইত্যাদি । 

* (১১) মেডিক্যাল কক্ষ £ এখানে প্রাথমিক চিকিৎসাব সামশ্রী ও 
প্রয়োজনীয় ঁষধ সংরক্ষণের আলমারি, চেয়ার, টেবিল, রোগীর জন্য বেঞ্চ, ট্রল 
ও একটি উ চু শষ্য| বিশেষ প্রযোজন । 

(১২) জলখাবারের কক্ষ ঃ এখানে প্রযোজনীব থালা-বাসন, গ্লাস, 

বসবার বেঞ্চ, খাছ্য সংরক্ষণের মিট-সেফ ইত্যাদির প্রর়োজনীবতা আছে । 

উল্লিখিত আলোচনা থেকে অন্রধাবন করা যান যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষাকর্ণ 

পরিচালনার জন্য বহুবিধ আসনাবপত্র ও সাজসরঞ্জামের প্ররোজন হ্য। 

আসবাবপত্র তেরী করার সময় যে-সব বিষয় মনে রাখ। বিশেষ দরকার 

তা” হল-_ 

€) প্রয়োজনীয়ত। € 06155 ) 3 সামগ্রিক শিক্ষাকর্ধের স্থবিধার জন্থে। 

বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম তৈরি কর] হয। শিক্ষক ও শিক্ষাথী 

ওঠা-বসা, াভানো, লেখা-পডা। ও ব্যবহারিক কাজকর্ধের জন্ত এসবের প্রয়োজন 

হয়। শিক্ষাকর্ধের মধ্যে থাকে ক্ষণিক বিশ্রাম, অবসর বিনোদন, দৈহিক ও 

* গ্রন্থাগার ও পাঠাগার শীর্ষক অংশ ভ্রষ্টব্য। 
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মানপিক স্বাস্থ্যরক্ষার অপরিহার্ধতা। স্থতরাং শিক্ষক ও শিক্ষার্থার ব্যক্তিগত 

ও সমষ্টিগত হযোগ-হৃধিধার দিকে লক্ষ্য রেখে আসাবাবপত্র ও সাজসরঞ্বাম 
তৈরি করা উচিত। 

(7) টেকৃসই ক্ষমত (8:851115) এবং সহ্জ স্থানান্তর যোগ্যতা! 
(955 08551518101165) 2 বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর! ত্বভাবতঃ চঞ্চল । এখানে 

তাবাস্থিরভাবে নিয়মমাফিক বসে থাকবে এটা আশা করা নিরর্থক । তাই 

মাসবাবপত্রপগ্তলিকে মজবৃত ও টেকসই করে প্রস্তত করা প্রয়োজন। আবার 

পবীক্ষা গ্রহণ, সভা-সমিতি, উৎসব ও আনন্দের অনুষ্ঠান উপলক্ষে আপবাব- 

পত্রগুলিকে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে বহন" ও স্থানাস্তরণের প্রয়োজন হয়। তাই 

মাসবাবপত্রগুলি শুধু মজবুত, শক্ত ও টেকসই হলেই চলবে না, এগুলির সহজ 

বহনযোগ্য তা বা স্থানাস্তরযোগ্যত। থাকা প্রয়োজন । 

(111) গঠন সৌন্ঠৰ (4১009872006) $ আসবাবপত্র ও সাঁজসরঞ্জামের 

গঠন সৌষ্টব পরিকল্পিত বিদ্ভালয় গৃহের সৌন্দর্য বুদ্ধির সহায়ক । আসবাবপত্র সহ 

মামগ্রিক গৃহের সৌন্দর্ঘ শিক্ষক ও শিক্ষার্ণীর মনে স্বাভাবিক আবেদন কৃষ্টি করে। 
তাই যেমন তেমন করে আসবাবপত্র তৈবি করলে প্রকৃত শিক্ষীপরিবেশ গে 

উঠতে পারে না। তাই আসবাবপত্রের গঠন সৌষ্টবের দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত 
প্রযোজন । 

৭1 শ্পীক্ষাঙগাক্স 0,89০0:8601$) 2 

আধুনিক যুগ প্ররুত পক্ষে বিজ্ঞানেরই যুগ । বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এুগের 
শক্ষ্যণীয় বিষয় । এ যুগের সঙ্দে সমতালে চলতে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 

বিজ্ঞানকে পূর্ণমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে বিদ্যালয় 
পধায়ে বিজ্ঞানের উতৎ্কর্ষের ওপর গুরুত্ব দেওয়া! হয়নি । ম্বাধীনতার পর মাধ্যমিক 

স্তরেব উচ্চতর শ্রেণীতে সাধারণ বিজ্ঞান ও এচ্ছিক (516০0%6) বিজ্ঞান 

পাঠ্যস্থচীতে স্থান পেয়েছে । কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষণ ও বিজ্ঞান সম্পকিত ব্যবহারিক 
কাজকর্ম আজও প্রাথমিকম্তরে রয়ে গেছে। বিজ্ঞান-শিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত 

মারোপ করতে হলে বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারের উন্নতি সর্বপ্রথম প্রয়োজন । 

কারণ, বিষ্যালয়ের পরীক্ষাগারেই বিজ্ঞান শিক্ষার ও বিজ্ঞানের উন্নতির বীজ 

নিহিত থাকে । 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশাখায় সাধারণতঃ তিন/চারটি বিষয় ' পভানো 

হস্ত, যথা_-পদার্থ বিজ্ঞান (17555), রসায়ন বিজ্ঞানী (00176501505), অঙ্কশাস্ত 
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এবং জীববিজ্ঞান (310109£5)। এর মধ্যে এচ্ছিক বিষয় (ছ15০656 ১৪1১16০0 

হিসেবে যেকোন তিনটি বিষয় নিষে শিক্ষার্থীর! পড়াশুনা করে। শহবের 

বিদ্যালয়গুলির তুলনায় গ্রামের বিদ্ালয়গুলিতে জীববিজ্ঞান পঠন-পাঠনের 
স্থযোগ কম। সেখানে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরও অভাব। এছাডা 
গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পরীক্ষাগারের অভাঁবও লন্দ্য কর] যাষ। 

পরীক্ষাগারের সাজসরগ্জাম (75001110001065 01820181001) ৫ 

প্রতিটি রাজ্যেব মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড পবীক্ষাগারের আসবাবপত্র, 

সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল্স, জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন সামগ্রী সম্পরে 

বিস্তীবিত আলোচনা সন্কলিত পুস্তিকা প্রকাশ কবেছেন। এসব পুস্তিকায 

পরীক্ষাগারের চেয়াব, টেবিল ইত্য।দির গঠন, শিঙ্গক ও শিক্ষার্থীর প্রযোজনীয 

সামগ্রী এবং কক্ষেব আয়তন সম্পর্কে নান। তথ্য দেওঘা আছে। বিজ্ঞান শিক্ষক 

ও ডেমনস্ট্রেটর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এ পুস্তিকার নির্দেশ 

পালন করার চেগ্া করেন । পরীক্ষাগারের আযতন, সাজসবঞ্জাম, আসবাবপত্র 

সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয়গুলি অবশ্ঠ ম্মরণীয় £ 

পদার্থ বিজ্ঞান 
২ (ক) পদার্থ বিজ্ঞানের পরীন্ষাগারটি হবে যথেষ্ট প্রশস্ত, যেন, বুহৎ আকাবেক 
টেবিলের দুপাশে ঈ্ীডিয়ে বা বসে শিক্ষার্থারা যাতে ব্যবহাবিক কর্ম (619০0109] 

₹/01]) সম্পার্দন কবতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার । 

(খ) টেবিলের উচ্চতা এমন হবে যাতে ১৫ থেকে ১৭ বছরেব শিক্ষার্থাবা 

দীভিয়ে এবং প্রযোজন হলে উচু টূলে বসে কাজ করতে পারে। তবে 
পরীক্ষাগারে বসে কাজ করার স্থযোগ নিতান্ত কম। 

বূসারন বিজ্ঞান 

(ক) রসায়নশাস্ত্রের ব্যবহারিক কাধ-পরিচালনার জন্যও প্রশস্ত কক্ষ এবং 

প্রয়োজনীয় টেবিল, টুল রাখা! প্রয়োজন। রাসাযনিক দ্রব্যের বোতল রাখার 

জন্ঠ টেবিলের ওপরে থাকবে তাক (80])। সহজে ও স্থনিদিষ্ট উপায়ে চিনে 

নেওয়ার জন্য বোতলের গায়ে লেবেলের ওপর সামঞ্জীর নাম লেখা থাকবে । 

(খ) রসায়নশাস্ত্রের ব্যবহারিক কাজকর্মের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয 

সামগ্রী হল গ্যাস। স্ৃতরাধ কক্ষের বহির্ভাগে গ্যাসপ্রাণ্ট বসানে৷ থাকবে। 

সেখান থেকে সংলগ্ন পাইপটিকে টেবিলের ধার দিয়ে এমনভাবে বসানো থাকবে 



বিগ্যালয়গৃহ-পরিবেশ ও সাজসরঞাম ৪১ 

যেন শিক্ষার্থাব। প্রয়োজনীয় গ্যাস ব্যবহার করতে পারে। পাইপের ছিন্র ও 
গ্যাস নিঃসরণ পরীক্ষার জন্য শিন্মক বা ডেমনস্রেটর মাঝে মাঝে যথাযথ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করবেন | 

(গ) গ্যাস ছাডা জল সববরাহের ব্যবস্থা অত্যাবশ্ঠক। রসায়ন 

পবীক্ষাগারে কোন কিছু ধোবার উদ্দেশ্টে পাইপযুক্ত ওধাশ-বেসিন থাকা 

একাস্ত প্রযোজন। 

জীববিজ্ঞান 

(ক) জীববিজ্ঞানের পবীক্ষাগারে ছুদিকে বসে ব1 দাডিযে কাজ করার মতে। 

দীর্ঘ ও চওডা 0েবিল, টেবিলের ওপব ব্যাক, তলাব ড্যাব, পাশে ওয়াশ-বেসিন 

থাকা অত্যাবশ্যক । 

(খ) স্পেসিমেন সংবক্ষণের জন্ত কাচের জার, আন্তষঙ্গিক উপাদান এবং 

সংবন্ষণেব জন্য প্রয়োজনীয আলমাবি রাখা প্রযোজন । 

(গ) স্পেসিমেন (39০1567) কাটার পব খস্তিত অংশগুলি বিদুরিত 

করাব প্রকুষ্ট ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। অন্যথা এগুলি পচে গেলে তার 
তরন্ধে স্বাস্ক্যহানির সম্ভাবনা থাকে। 

সাধা রণ প্রয়োজনীয়তা ও সাবধানতা 

(ক) পবীক্ষাগাবে অগ্নিনিরাপক যন্ত্র, প্রাথমিক চিকিৎসাঁব স্রবিধা এবং 

ব্যবহৃত সামগ্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাখার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । 

(খ) শিক্ষার্থীদের জন্য “নির্দেশে সংবলিত” তালিকা বাখা প্রয়োজন । 

পরীক্ষাগারে প্রবেশ কর, ব্যবহারিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করা এবং পরীক্ষা শেষে 

বেবিযে আসার সময় যেসব সাবধানতা অবলম্বন কর] দরকার সেগুলি এই 

তালিকায় লেখ থাকবে । শিক্ষার্থীর! যাতে এই নির্দেশ পালন করে তার জন্তে 

যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন কর1দরকার। 

(গ) পরীন্গাগারে এমন অনেক যন্ত্রপাতি, সাঁজসরপ্তাম থাকে যেগুলি 

পদাসরদ। ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। অব্যব্হত অবস্থায় জিনিসগুলি নষ্ট হয়ে 

যেতে পারে । তাই মাঝে মাঝে সেগুলি যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কবা বাঅনুরূপ 

তদারক করা হয় সেদিকে বিজ্ঞান-শিল্মক বা ডেমনন্টে্টরকে দৃষ্টি দিতে হবে। 



৪২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

অফিস সংক্রান্ত কাজকর্ম 
(ক) প্রতিটি পরীক্ষাগারের সঙ্গে একটি করে অফিস কক্ষ থাকা প্রয়োজন ॥ 

এঁ কক্ষে ভারপ্রাঞ্ত শিক্ষক এখানে স্টক-বুক, রেজিস্টার ও প্রয়ৌজনীয় রেকর্ড-পত্র 

রাখবেন । শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির হিসেব রাখা, প্রয়োজনীয় 

সামগ্রীর কি কি নষ্ট হল এবং কি কি ক্রয কর প্রয়োজন ইত্যার্দির হিসেব রাখা! 
ও সময়মত ক্রয়েব ব্যবস্থা করা প্রযোজন। 

(€খ)ট অফিসের পাশাপাশি থাকবে একট] বই-এর আলমারি । রিজ্ঞান 

শাখার প্রয়োজনীয় তত্বগত ও ব্যবহারিক বিষয়ের পুস্তক-পুস্তিকা এখানে রাখা 
হবে। ব্যবহাবিক কর্ণ পরিচালনার সময় প্রয়োজন অনুসারে পুস্তকাদি যাতে 

সত্বর পাওয়া যায মেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার । 

৮1 ব্রিল্যালল শজাকস্ণপ। (9০1,০০] ছ্য ০1158)00) 2 

ওয়ার্কশপ কথাটি আধুনিক শিল্প-সভ্যতার অবদান। স্ক্ম শ্রমবিভাগের 

নীতিতে আধুনিক,শিল্প পবিচালিত হয়। বৃহৎ শিল্প-কাবখানাঘ দেখা যায কোন 

সামগ্রী তৈরির উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিককে ভিন্ন ভিন্ন অংশ তেবিব কাজে 

নিয়ৌগ করা হয। তাদেব তেরি অংশগুলিকে সংযৌজন কবে অবশেষে পূর্ণাঙ্গ 
সামগ্রী তৈরি হয়। শিক্ষণক্ষেত্রেও শ্রমবিভাজনের এই নীতি প্রযোগ করাকে 

ওয়ার্কশপ-প্রত্রিয়া বলা হয় । 

ভারতীয় শিক্ষাধারায় ওযার্কশপ-প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নতুন] প্রকৃতপক্ষে 
প্রক্রিয়াটি আমেপ্রিকান শিক্ষাব্দিদের মাধ্যমে ভারতে প্রচণিত হয়। 7০৫ 

ঢ90৫1)492:010]0. 0: 17:01002.0100) [7101650 909095 75:00096101) [7001009- 

007 ইত্যাদি সংস্থাকে এই ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়াব সমর্থক বলা যেতে পাবে । 

পরবর্তীকালে ভারতীঘ শিক্ষার পুনর্গঠনে প্রচেষ্ঠীয় ভারতী শিক্ষাবিদ্রা 
আমেরিকান শিক্ষা সংস্থাগুলির সভ্যদের সঙ্গে মিলিত হন। উভযদেশের 

শিক্ষাবিদের পারস্পরিক যোগাযোগ হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্কের তত্বাবধানে 

ভারতে ওয়ার্কশপ রীতির বহুল প্রচনন সম্ভব হয়েছে। 

ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়াকে প্রধানত: ছুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা 

৬) বুদ্ধি-বৃত্তিমূলক ওয়ার্কশপ 07651155685] ভ/০11051)0) 15015010006 

এবং €২) কায্িক না ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়া (157705] ড/0:031)00, 
শ০০1/0106)| 



বিছ্যালয়গৃহ-পরিবেশ ও সাঁজসরঞ্জাম ৪৩, 

বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ওয়ার্কশপে কোন সমস্তা পর্যালোচিত হয়। সেখানে 
সমস্যাটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ওয়ার্কশপে ভিন্ন ভিন্ন দল সেগুলি আলোচন। 

করেন। এইভাবে/আলাপ-আলোচন! ও তর্কবিতর্কের দ্বার সমস্তার অন্তর্ভুক্ত 
বিষষগুলির অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যাগ করে সারাংশ বাঁ উপযোগভিত্তিক 
অংশগুলিকে একত্র করা হয়। এইভাবে সমশ্যার সমাধান করার ব্যবস্থা কবা 

হয। বিদ্যালয়-শিক্ষণ পর্যায়ে এপ ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়া গুকত্পূর্ণ স্বান অধিকার 

করেছে। বিদ্যালয় পাঠ্যতালিকায় সমাজবিছ্া শিক্ষণের জন্য ওবার্কশপ-প্রক্রিয়। 

বিশেষ স্ুফলদাধী। বুদ্ধিজনিত ওয়ার্ক শপ-প্রক্রিয়াকে সমস্তাপদ্ধতি (0160 
1/1০৮700 ) বা সেমিনার প্রক্রিষা বল1 যেতে পারে । আমেরিকার প্রায় প্রতিটি 

স্টেটে এই প্রক্রিষা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 

এই প্রক্রিয়া সক্রিষ অংশ গ্রহণকারীর1 সকলেই সমস্যা সমাধানে তৎপন 

হন। সকলে ম্ব-স্ব অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে নেতৃত্ব স্বলভ গুণ 

এবং শৃঙ্খল|ব সঙ্গে কাজ করাব অভ্যাস অর্জন করে । 

এযার্কশপ-প্রক্রিয়া দ্বার কাধিক শ্রমমূলক অর্থও ব্যক্ত হয। ওয়ার্কশপ 

বলতে সাধারণভাবে কামারশালা, ছুতারমিস্ত্রীর কারখান। ইত্য।দিকে বোঝাষ। 

আধুশিক শিক্ষা ক্রাফট (01860 এবং টেকনিক্যাল শিক্ষার (:০০1)0109] 

[.0770801019) জন্য নানা বিষয়ের কর্মশালা, সেখানকার যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম 

ইত্যাদি ওষার্কশপ-প্রক্রিযার কথা ব্যক্ত করে। যেসব বিছ্ালয়ে ক্রাফট এবং 

টেকনিক্যাল শিক্ষাধার] গৃহীত সেখানে পৃথক কর্মশালা ব1 ওয়ার্কশপ নির্মাণ কর! 

বিদ্যালয় সংগঠকের অপরিহার্য কর্ম। কর্ধের ধার1 অনুসাবে ওয়ার্কশপের নাম 

ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, যেমন-_উড ওয়ার্কশপ, মেটাল ওঘার্কশপ, মেসিনশপ 

ইত্যাদ্দি। কর্ধশাল! হবে বিদ্যালয় পরিবেশের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে । কক্ষটি হবে 
উচ্চতা ১৮' থেকে ২*/ ফুটের মতো | এর এক পাশে থাকবে চিমনি সহ চুল্ী, 
যেন ধোব| বাইরে সহজে বেরিয়ে যেতে পারে । লেদ মেসিনের মতো! ভারী 

যন্ত্রপাতি পাক মেঝেতে বসানো হবে । অন্তান্ত ছোটবভ মন্ত্রপাতি রাখার জন্তে 

কাঠ বা স্টালের আলমারি এবং দেওয়ালে স্থায়ীভাবে তৈরি তাক (5361595) রাখ। 

প্রয়োজন । কক্ষের প্রশস্ততা নির্ভর করে শিক্ষার বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়- 

তার ওপর । ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার তত্বগত অংশ শিক্ষাদানের জন্ত কর্মশালার 

একদিকে শ্রেণীকক্ষের সাজসরঞ্জামও রাখা প্রয়োজন'। কর্মশালা নির্ধাণের সঙ্গে 



৪৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

সঙ্গে কষেকটি বিষষে সাবধানতা অবলম্বনের প্রযোজন আছে, যেমশ__ 

(১ অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, (২) প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা; (৩) জরুরী 

প্রয়োজনে চিকিৎসার স্থবন্দোবস্ত, ৫৪) বিশুদ্ধ বাযু সরবরাহ, আলোকের ব্যবস্থা 

এবং দিত ও গরম বাযু বহিষ্কাবেব জন্য ভো্টিলেটর-এব ব্যবস্থা থাকা বাঞ্তনীষ। 

১১। ব্রিঅস্কহ্ষ (99160 70901) ) 2 

বিদ্ভালযের পাঠ্যস্থচী অন্রুসাবে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীঘ বিষষ বহুবিধ | শিক্ষণীয 

বিষয়বস্র সঙ্গে শিক্ষার্থীব মনেব প্রকৃত যৌগস্ত্র রচনা করার উপাধ হিসেবে 

শুধু মৌথিক বক্তৃতা, সারগ্ভ আলে।চন। যথেষ্ট নয। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক 

বিদ্ভালযের শিক্ষার্থীবা সাঁবগর্ভ আলোচনা থেকে বিমূর্ত বিষয অনুধাবন করতে 

পারে নং। পক্ষাস্তবে মুঠ বিষধকেও বক্তৃত|র মাধ্যমে বা মৌখিক বাক্যালাপে 

পরিবেশন করলে সেটি বিমূ্ড বি্যবপে প্রতিভাত হয। তাই বিদ্যালয়ের 

প্রক্ষ ও ইন্রিয়গর শিক্ষার্থীদের নিকট যেকোন পাঠ্যবিষষকে প্রত্যক্ষ ও 

শিক্ষাই সার্থচ. , ইন্িষগ্রাহহ কবে তোলাই হল সার্থক শিক্ষণের লক্মণ। 

আবার বিষব-বস্ত্রকে প্রত্যক্ষ ও ইন্দড্রিবগ্রাহ্হ কবতে হলে নানাবিধ শিক্ষণ 

কৌশীলের (15204 4৩৩:০৩৪ ) সাহায্য প্রয়োজন হয। মৌথিক কৌশল 

(01781 92৮1০9) বিষয়কে ইক্ড্রিগ্রাহ্া করাব পক্ষে যথেষ্ট নয । এব জন্ত চাই 

বস্তুগত কৌশল (4965091 ০1০95) বাঁ শিক্ষেপকরণ এবং পবিবেশগত 

কৌশল (ঢ051010075617621 0০৬1০৩9) 

বিজ্ঞান, কারিগবী, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরীনক্ষাগার (1-2- 

01202), ওযার্কশপ (৬$011551,0), কলা ও শিল্প কক্ষ (0:86 100107) 

ব্যবহারিক বিষয়ের ইত্যাদি পরিবেশ এ বজ্তগত কৌশল প্রয়োগের স্বযোগ 

ই দানিত স্ষট্টি করে। এখানে শিক্ষার্থীরা তত্বগত ও ব্যবহারিক 

প্রথোজন উভখবিধ শিক্ষাঁছারা সহজে বিষয়বস্তু অন্থধাবন করতে 

পারে। কারণ, পরিবেশ ও উপকরণ মিলিতভাবে বিষয়টি শিক্ষার্থীর নিকট 

প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিষ-গ্রাহ হযে ওঠে। 

আধুনিক শিক্ষাবিদ্রা বিজ্ঞান, কারিগরী, শিল্প ইত্যার্দ বিষষের মতো 

জ্ঞানাশ্রয়ী বিষয শিক্ষার (ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, ভূগোল, অর্থনীতি-পৌরবিজ্ঞান) 

ক্ষেত্রেও পৃথক পৃথক কন্দের ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন বলে অন্ুতব করছেন। 

কারণ, প্রথতমঃ, পৃথক কক্ষ বিষয় সম্পর্কে প্রেরণামূলক পরিবেশ (17750171178 
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21051701207) হ্ষ্টি করতে প|রে। দ্বিতীয়তঃ, যে কোন বিষয়ে শিক্ষার ভন 

চাই শিক্ষকসহাষক সামগ্রী। যেমন_-ব্লাকবেভ, গ্রাফবোর্ড, বেডিও, গ্রামোফোন, 
এপিডায়াক্কোপ,মমাজিক লঞ্টন, মানচিত্র, গ্লোব, নকৃশা, ছবি, চাট, গ্রাফ, মডেশ, 
পরত্বতান্বিক নিদর্শন, প্ররুতবন্ত সমূহ ইত্যাদি । এসব উপকরণ্"গুলি সংরদ্মণের জন্য 

পুধক কের পৃথক কক্ষ অত্যাবশ্তক। ভৃতীয়৬$ বিষয় শিক্ষার জন্থ) 
উদযোগ্সিতা শিক্ষককে নানা উপকবণ সংগ্রহ কবে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার 

করতে হব। এর জন্য যদি শিক্ষককে কক্ষ তে কন্মান্তবে ছোটাছুটি করতে হয় 

তাহলে যথে্& সময অতিবাহিত, হব। এরূপ অ+বিধা দুব কবাব জন্য পৃথক 

বিষধকক্ষের প্রযেজন অনন্বীকার্ম। চতুর্থত$ ইতিহ!স, ভগোল, সমাভবিছা, 
অথনীতি ও পৌববিজ্ঞান ইত্যাদি ট্ষিয় শিন্পার্থীব মলে বিজ্ঞা, ভিডি চেতনা 

সঞ্চাব করে। প্রতিটি বিষষেব জন্য শিক্ষার্ধীণ মনে গবেষণমুলক প্রবণতা 

জাগিবে তোলাই বিজ্ঞানভিটিক শিক্ষাক্টননাবেধ লক্গণ | পক কগেব পরিতেশ, 

শিক্ষে[পকবণ, পুস্তকাি, পত্রপত্রিকা একত্রে জাগিবে তুলশে শিক্ষার্থীর হনে 

বেজ্ঞানিক মন্পেভাব ও বিজ্ঞানভিভ্ভিক চেতনী। তাই শিষদ-শিঙ্াব ভন্য পথক 

পূণক কর্ষেব প্রবোনীযতা অনস্বাকাষ | 

বিষব-শিক্মার জন্য পূথক কক্ষ থাকলেন চলবে ন', সেটিকে ব্াযবহাতব 
উপযোগী করে সাজতে হবে। কক্ষটি হবে সাধবণ শ্েণৌকক্ষ অপেন। 

বৃহদ।বারে এবং আলো-বাতাসপূধ।  ক্ছের দেওয|ছেব তিনদিকে তিনটি 

ব্রাকবোর্ড থাকবে । শ্রবণ-দর্শন উপকবণ ব্যবহাবে« যথেষ্ট ডঝোগ থাক বাঞ্থনীয়। 
ব্বহাবের উপষোগা পৃথক পর্দী (50165) ব্যবহাবেব অহ্ৰিধা থাকলে সাদা 

কক্ষ তা দেওয়ালের একাংশকে মস্থণ ববে এটুকু স্বাবিভ!লে 

পর্দাব পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পাবে । কক্ষের যেদিকে শি্ষবেব বলবার স্বান 

নির্দিষ্ট হবে সেদিকের দেওয়ালে কষেকটি দেওধাল-জাঁলমারি তৈরির উপযুক্ত 

শেলফ (51961 রাখা প্রয়োজন । এছাড। জাব৪ কবেকটি দেওযাল-আলমাবির 

ব্যবস্থা রেখে কক্ষটি তেরি করা উচিত । 

এবার কন্ষিকে সুন্দর, পরিপাটি করে সাজানো প্রগোজন | সাজানো ব জন্ত 

প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চেষার, টেবিল, উপকবণদি সংরক্ষণ 

ও ব্যবহারের জন্য আলমারি, তাক, ম্যাপব্যাঁক,-ম্যা পন্ট্যা্ড, বুলেটিন, বোর্ড, 

গ্যলারী ইত্যা্দি। কক্ষের কোন্ কোন্ অংশে এ সব আসবাবপত্র রাখা হবে তা 



৪৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পাঠ্যদান ও পাঠ গ্রহণের স্থৃবিধার ওপর নির্ভর করে। 
ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত স্থযোগ স্থবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলিকে স্থাপিত 

(9190০) কর! বাঞ্চনীয় । শিক্ষকের জন্য নিদিষ্ট ডেস্ক (065) ও চেয়ার যেন 

চক্রকারে ঘুর্ণায়মান (:০৬০015106) হয় । কারণ, তাকে এ একই স্থানে বসে 

পরিচালক (901017215078601)ও শিক্ষক (1500060) উভযবিধ কর্ম পরিচালনা 

করতে হবে। শিক্ষকের ডেক্সটি তার নিত্য প্রযোজনীয় সামগ্রী দ্বারা স্থসজ্জিত 

থাকবে । ভূচিত্রাবলী (26193), অভিধান, মেমোরেগাম প্যাড, চোষ কাগজ 

(5109000£ 08021), কলিং বেল, কলমদীমী, টেবিল ক্যালেগ্ডার, কাগজচাপা! 

(622-০185) প্রভৃতি শিক্ষকের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে 

একান্ত প্রয়োজন । ূ 

রণ 
১৯০ । /ল্াপাল্ল লহ স্াালাগাক্ (01) 08 11680810 

7০০7০) রূু 

“লাইব্রেরীর মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার ওপরে ঈাভাইযা আছি। 
কোন পথে অনন্ত সমুদ্র গিয়াছে, কোন পথ অত্যন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ 

মানব হদযের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যেষযে দিকে ধাবমান হও, কোথাও 
বাধা পাইবে না। মান্য আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জাগার মধ্যে বাধিযা 

রাখিয়াছে ”__রবীক্রনাথের এই উক্তির মধ্যে গ্রন্থাগারের সার্থকতা বিশ্লেষিত। 

সত্যই লাইব্রেরীর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে অতীতের ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাজ্জা, 

জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি । বাহাতঃ স্তব্ধ হলেও এই সম্পদ প্রেরণা- 

ময়, জীবন্ত ও গতিশীল। এই গ্রন্থাগার আধুনিক শিক্ষার্থীকে ভাবীকালের 
জন্য ক্রিরাশীল জীবন গভডতে প্রেরণ দিচ্ছে । গীরেস-এর 1. 4. 28755) 

ভাষায বলা যায়, “গ্রন্থাগার হল কোন সার্থক বিদ্যায়তনের জ্ঞানদীপ্ত সায়ুকেন্দ, 

এর শিক্ষাভিত্তিক জীবনধারার প্রাণশক্তি। এ শক্তি শিক্ষার্থীকে শিক্ষালীভে 

অন্ুপ্রাশিত করে, আর তাদের প্রাণে জাগিয়ে তোলে অকপট গ্রন্থ প্রীতি ।£ 

আজ একথা সর্ববাদীসন্মত যে, শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার একটি অপরিহায 
অঙ্গ। যদি শিক্ষাদপ্তর ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভারতের ভাবী নাগরিককে 

মানুষ করে গডে তুলতে চান, শিক্ষা পুনর্গঠনে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বযং 
1,709 1101 18 6106 10691190608] 109759 06206:9 ০01 % ৪০০০ ৪01)001% 619 

059 01 1৮8 89809103109 1119, 10870171706 560.09068 ০ 2990 200 00185961827 

80900 % 93180097501 00০09--7, 4. 08793, 
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সম্পূর্ণ রূপ দিতে চান, তাহলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগার স্থাপন একাস্ত 
অপরিহার্য! 

বিষ্ভালয় গ্রন্থগারের বর্তমান অবস্থা (0:552725 ০0710160006 ০৫ 

5০1001 ],1101811655) £ মাধ্যমিক কমিশনের মতে ব্মান বিদ্যালয়ের 

গ্রশ্থাগারগুলি প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার নামের অযোগ্য । এর কারণ বহুবিধ । 

প্রথমতঃ, গ্রন্থাগারগুলির সংগৃহীত পুস্তকগুলি সাধারণতঃ পুরাতন, অপ্রচলিত 

এবং অযোগ্য । সাধারণতঃ এগুলি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রয়োজনভিত্তিতে 

নির্বাচিত নয়। 
দ্বিতীয়ত? আধুনিককালে ভারতীয় প্রতিটি ভাষায় শিশু সাহিত্য যথেষ্ট 

প্রসার লাভ করেছে। অথচ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় 

পুস্তক সংগ্রহ কর! হয় না বললেও চলে । 

তৃতীয়তঃ, অনেক বিদ্যালয়ে পৃথক গ্রন্থাগার থাকে না। সেখানে 
সংগৃহীত পুস্তকাদি একটা ছোট্ট অস্বাস্থ্যকর ঘরে আলমারিতে অথব1 তাকে 

এলোমেলোভাবে রাখা হয় । অধিকাংশ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার কক্ষ অপ্রশস্ত এবং 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভযের নিকট আকর্ষণহীন। 

চতুর্থত$ বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ পৃথক গ্রন্থগারিক নিয়োগ করা হয় না। 
কোন কেরাণী শিক্ষকের ওপর আংশিক সমযের ভিত্তিতে গ্রন্থগারের দায়িত্ব 

দেওয়া হয। যার ওপর দায়িত্ব অপিত হয় তিনি হয়ত পুস্তকাদি ভালবাসেন 

না, না হয় গ্রন্থগার পরিচালন কৌশল সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই অথবা 

কৌশল শিখবার চেষ্টা করেন না। তাছাডা, শিক্ষকরা নিজ নিজ শিক্ষণ-কর্পে 

ব্যস্ত থাকেন। আাদের পক্ষে অন্ত কিছু কর।র অবসর পাওয1 ছুঃসাধ্য | 

পৃর্চমতঃ আধুনিক পরী্ষামুখী শিক্ষার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ 
করাষ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক এমনকি শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত 

পুস্তক (6%0৪ 1004) পাঠে উৎসাহিত করেন না। ফলে উপযুক্ত গ্রন্থগার 

সংগঠিত হয় না। 

ষষ্ঠভঃ, সরকারী শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক বিদ্যালায় গ্রস্থাগারের পুস্তক ক্রয়ের জন্য 

কখনও কখনও অনুদান দেওয়া হয়। তখন নতুন পুস্তক ক্রয় কর! হলে সেগুলি 

প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অফিসের শোভা বুদ্ধির জন্ত কাচের আলমারিতে 

সংরক্ষিত হয়। 
চা পি 
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এসব কারণে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী গ্রন্থগারের অভাব 

বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশকে কবুধিত ও নিকৃষ্ট করেছে। বিদ্যালয় গ্রন্থগারের 

এই অবর্ণনীয় ছ্র্শার জন্ঠে শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সরকারী শিক্ষা-অধিকর্তা এবং 
শিক্ষা-পরিশাসকমগ্ডসী সমবেতভাবে দারী। বিদ্যালয় গ্রন্থগারের এই দুর্দশার 

পিছনে আরও কয়েকটি বিষয় (5০:05) খুব বেশী ক্রিয়াশীল। 
সেগুলি হল-_ 

কে) পাঠ্যতালিকা (00:5০9]51) 2 প্রতিটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীবা পাঠ্য 
বিষয়ের ভারে জর্জরিত। পাঠ্যতালিক৷ বহিত্ঁত বিষয় পডাঙ্খনর জঙ্তে 

অতিরিক্ত সময় শিক্ষার্থব। সাধারণতঃ পাষ না। অনুমোদিত সিলেবাসেব 

অপরিবর্তনীয় সীম।র মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সীমিত থাকতে ভষ। 
অপরিবতশীয় অবস্থার মধ্যে গতিশীল শিক্ষণ সম্ভব নয়। বিদ্যালযের গ্রন্থাগর 

গতিশীল “শিক্ষাব উদ্বোধক। কিন্ত যেসব বিদ্যালযেব শিক্ষক এ শিক্ষার্থী 

অনুমোদিত বিষধের সীমায় অবরুক্ধ সেখানে গ্রন্থগারও অবহেলিত | 

€খ) গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থা (0০0৮679610779] 8১010170610]. 

$556৩05) £ প্রচলিত সাধাবণী পবাক্ষার উত্তম ফলশ্রুতি দ্বাব] শিক্ষাথীব স্ব-্দ 

কৃতিত্বেবারা সংমা টিক ও বাস্থীব শ্বীকুতি অর্জন করে এপব কর্ষ-সংস্তানের স্বযোগ 

পায়। বিগ্যালধের আভ্যন্তরীণ পবীক্ষা'ুলি সাধারণী পণীক্ষা দ্বাবা নিষস্ত্িত | 

কারণ, সংধাবণী পরীক্ষার প্রস্ততি হিসেবে আভ্যন্তদ্ীণ পরীক্ষা পরিচালিত হয। 

সামগ্রিক শিক্ষা থেকে পরীক্ষার ওপর অধিক গ্ররুত্ব দেওঘব জন্য প্্যিলন্বে 

শিক্ষার্থীর পবীক্ষোতীর্ন হবাব উপাধ সন্ধ'ন করে। শিক্ষকব19ও পত্রীক্ষা ভাল 

ফলাফলেব জন্ত শিক্ষার্থীকে উত্সাহিতকবেন | ফলে, শিক্ষার্থীব! নেট বই, গাইড, 

শর্টকাট (5150: ০৮5), সাজেসশান (586০9561017) ইত্যার্দি ধবনের পুস্তকাঁদি- 

পাঠে উৎসাহী হ্য। স্বাধীনভাবে মনীষীদেব লেখ! বই পডার জন্য কোন দ্রিক 

থেকে কোন উৎসাহ ও প্রেবণ! পাধ না। যে কোন উপায়ে পবীক্ষায় উত্তীণ 

হবার প্রবণতাই বিছ্াালযের গ্রন্থগারেব অবনতি ঘটিয়েছে | 

€গ) পঠ্যিপুস্তক অনুমোদন প্রথা (01800102০06 01650110017) 

শুট ০0159) বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অন্থমোদিত পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভর 
করতে হয়। মৌলিক পুস্তকাদি পাঠের জন্ত পাঠ্যতালিকায় (9০০915119) কোন 

নির্দেশ থাকে না। অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তক গুলিও সার্থক লক্ষণযুক্ত নয। দ্বিতীয়তঃ, 

এচ্ছিক বিষয়গুলির (9610759] 581160%5) ক্ষেত্রে একাধিক পুস্তকের পরিবর্তে 
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মাজ্জ একখানি পুস্তক তালিকাতুক্ত করায় শিক্ষার্থীরা একই বিষয়ের অন্ঠান্ত লেখকের 
পুস্তক পাঠ করে না বা পাঠ করার উৎসাহ পায় না। স্থতরাং শিক্ষার্থীদের মধ্য 
থেকে পুস্তক প্রীতি এবং পাঠ-প্রবণতা অবলুগ্ত হয়। ফলে তারা গ্রন্থাগারের 
প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না। 

ঘে) পদ্ধতি-প্রয়োগের ক্রি (০০০05 ০0 4১011080101 ০0: 

[71611)0905) ৪ শ্রেণীকক্ষে পাঠ-প্রদানের সময় শিক্ষকর! গতাহ্থগতিক অন্গমোদ্িত 

সুচী অনুসরণ করেন । সিলেবাসের বহিভূ্তি বিষয় পরীক্ষায় পডে না; তাই 
ঠারা সেগুলি শ্রেণীকক্ষে আলোচন! করার প্রয়োজন বোধ করেন না) গ্রস্থান্থুসান্্ী 

মৌধিক পদ্ধতি শ্রেণীপাঠের এক প্রকার এবং অপরিহার্য পদ্ধতি হিসেবে গণ্য । 

ফলে, শ্রেণীকক্ষে অন্ুবন্ধ নীতি, সমস্তা, প্রকল্প, আবিষ্কার, উৎস-পদ্ধতি, তদারকী 

পাঠচর্চা, ডাণ্টন পরিকল্পনা_ইত্যাদির কোন স্থান নেই অথচ এসব পদ্ধতি 

শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত পুস্তক ও পত্র-পক্জিকা পাঠে উৎসাহিত করে এবং 

রস্থাগারই এ বিষয়ের একমাত্র সহায়ক । এসব কারণে এদেশে গ্রস্থাগারের 

মবস্থা নিতান্ত শোচনীয় | 

বিষ্তালয়-গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা 0০০৭5 £০0: 5০1,০01 

[70975)  €ক) বিগ্ভালয় গ্রন্থাগার প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির 
সহায়ক 3 শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের গবেষণার ফলে বহুবিধ প্রগতিশীল 

শিক্ষণ-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, যেমন-_ প্রকল্প, ভাণ্টন প্র্যান, বাটাভিয়া পরিকল্পনা, 

৭য়াকশপ পদ্ধতি, তদারকী পাঠচর্চা, উতৎ্স-সন্ধান পদ্ধতি প্রভৃতি । এসব 
প্রগতিশীল পন্ধতিকে শিক্ষণ-প্রসঙ্গে ফলপ্রস্থ করতে হলে উপযুক্ত বিদ্যালয় 

গ্রন্থাগার প্লিচালন] করা অপরিহার্ষ | 

(খে) বিগ্তালয়-গ্রস্থাগার স্বয়ং শিক্ষার স্থযোগ হ্ছষ্টি করে ঃ আধুনিক 
বদ্যালয়ে শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু সংকীর্ণতা দোষে 
দর শ্রেণীশিক্ষা কখনও এবপ প্রচেষ্টাকে সফল করতে পারে না। এর জন্ত 

শ্রেণীশিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং স্বয়ং শিক্ষাকে (9618-2971০861008) 

সমন্বয় করা প্রয়োজন। স্বয়ং শিক্ষা হল শ্রেণীশিক্ষার পরিপৃরক। বিদ্যালয় 
ধস্থাগার স্বয়ং শিক্ষার প্রবণতা ও সুযোগ সৃষ্টি করে। তাছাডা অতিরিক্ত 

ক্রি ৬7 (2508০0859), উদ্েন্ত (552০9০8৩৪), 
উপযোগিতা! (৪8116) ইত্যাদি কথা ব্যস্ত করে। 

21৮০০৭ ৮1-461) 
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পাঠের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় কর] সর্ধদা সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব 

হয় না। গ্রন্থাগার তাদের পুস্তক সংগ্রহের আধিক অস্তরায থেকে মুক্তি দেয়। 

গে) গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন, ত্বাধীন চিন্তা-শক্তির বিকাশ ও 
সহপাঠ্য তালিকাভুক্ত কর্ম-সম্পাদনের সহায়ক £ গ্রস্থাগার হল অথগ্ড 
বিশ্ববিদ্যার সমন্বয় । তাই একে বলা হল জ্ঞানের খনি (96012110092 0 ]া)0ড/- 

1086) এবং নতুন শিক্ষার ও চিন্তা বিকাশের শক্তিকেন্দ্র (6০৮৮2 170056)। 

এখানকার বহু যুগের সঞ্চিত জ্ঞানপুগ্ শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারণের স্থযোগ 

স্থষ্টি করে। উপরস্ত গ্রন্থাগারের সঞ্চিত তথ্য শিক্ষার্থীকে সহপাঠ্য তালিকাভূক্ত 

কর্ম (0০-০01০0]91 28061510659) সম্পাদনে উৎসাহী করে । সভাসমিতিতে 

আলোচনা, বিতর্ক, বক্তৃতা ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থী 

গ্রশ্থাগার থেকে প্রযোজনীয় তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে । শিক্ষার্থীব। 

এখান থেকেই তাদের সাধারণ জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করতে পারে । 

€ঘে) গ্রন্থাগার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবসর বিনোদনের কল্পিত 
সুযোগ স্থষ্টটি করেঃ পাঠাভ্যাস হল অবসরকালীন হবি (70চ))। 
বিগ্ভালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীরা যেটুকু অবসর পাষ তার বাঞ্ছনীয় ব্যবহাবের 

স্থযোগ না থাকায তাবা অবাঞ্ছিত চিন্তা ও করে প্রবৃত্ত হয । গ্রন্থাগারের মাধ্যমে 

অবসব বিনোদনের স্থুযোগ থাকলে শিক্ষার্থীর বিগ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা 

রক্ষায়ও তৎপর হযে ক্ঠে। 

€ও) গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কতকগুলি বাঞ্রিত অভ্যাসে 

অভ্যন্ত হয় $ গ্রন্থার থেকে পুস্তক নেওয়া-দেওযার সময় শিক্ষার্থীকে 

কতকগুনি নিযম :ম.ন চলতে হয়। পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগাব (7০ 0০০ 

11585) থেকে পু*ক নেওয়া, খাতাষ পুস্তক ও নিজেব নাম লেখা, আবার 

সময়মত পুস্তক ফেবং €দওয] ও তাকে (51,615 সাজিযে-গুছিষে রাখার ভেতব 

দিয়ে সে নিষমান্থুবণ্তিতা, পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্রতা, সাজানো গোছানোর হু 

অভ্যাস লাভ করে । গ্রন্থাগারের পাশে থাকে পাঠাগীব (58037016-00010)। 

সেখানে বসে শিক্ষার পড়াশ্তন] করতে পারে । এর ভেতর দিয়ে সে নীব 

পাঠে অভ্যন্ত 5. +ঠে। স্থতরাং বিদ্যালয গ্রন্থাগারের উপযো মি 

অনস্বীকার্য । 

€চ) গ্রন্থাগার মাধ্যমে “গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষার? (6:5০861০0 1০ 
02100৩735০5) পাস্তব ও সার্থক জপায়ণ জস্ভব 2 শিক্ষায় গণতগ্ 
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(050009০7205 10. ছ.0580192) যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে গণতস্থ্ের জন্ত 

“শক্ষা বাস্তবে সম্ভব হযে ওঠে । এই গণতান্ত্রিক শিক্ষীর জন্য প্রয়োজন হল 

শিক্ষকের পরোক্ষে অবস্থান, আর শিক্ষার্থীর ম্বাধীন ও সক্রিয় প্রচেষ্টা । পাঠাগার 

সেই পরিবেশ স্বষ্টি কবতে পারে । তাই এস. কে. কচ্ছার (5. 7. 7০07%767)) 

বলেন, শিক্ষাষ গণতন্ত্র আব গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা-_এ-ছুয়ের পরীন্মণ ও 

পর্ধবেক্ষণের পীঠস্তান হল গ্রন্থাগার । 

ছে) গ্রন্থাগীর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিশেষ গুণের বিকাশ 
সাধিত হয় 2 পুস্তক নিরাচন, স্বকীয় প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান, আত্মবিশ্বাস 
9 আত্মনির্তরতা, বিষয়বস্তর সমালোচনা, বিচার-বিবেচন প্রভৃতি ক্ষমতা ও 

কৌশল শিক্ষার্থী সহজে অর্জন করতে পারে। আত্মনিভরতা ও আত্মবিশ্বাস 
শিক্ষার্থীকে এমন স্তরে উন্নীত করে দেয় যে, সে স্বীয় ব্যক্তিসত্বার পূর্ণ বিকাশ 
সাধন করে বাস্তব সমস্তার সম্মুখীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে । গ্রস্থাগারই 
শিক্ষার্থীকে এই অপূর্ব যোগ দিতে পারে । 

কিভাবে ভাল বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার সংগঠন করা যায় (7০জ্ম ০০ 
01887156 ৪. 8০০ ১০1)০০1-[-101815) 2 শুধু কতকগুলি পুস্তক, পৃথক গৃহ, 

আলমারি থাকলেই গ্রন্থাগার সংগঠন করা হয না। সার্থক ও স্থুফলদায়ী 

শিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য যে শঙগুলি প্রযোজন তা? হল-_ 

(ক) গ্রন্থাগারের অবস্থান ও সাজজরঞ্জাম (০০4010 200 €ণ- 
10010061005 06 0106 14012151001.) গ্রন্থাগার বিদ্যালযগৃহ-পরিবেশের 

এমন স্থানে স্থাপিত হবে যেন এদিকে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থার দৃষ্টি আকৃষ্ট 

হয। কক্ষটি হবে স্প্রশস্ত, প্রচুর আলোকাতাসযুক্ত হল ঘরের মতো। 
দেওযালের বঙ হবে চোখের প্রতি তৃপ্তিদাফক। হল ঘরের একদিকে থাকবে 

পুস্তক সংরক্ষণের অংশ এবং অন্যদিকে থাকবে পাঠাগারের ব্যবস্থাপনা । কক্ষের 

মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে দেওয়াই ভাল, তাহলে পাঠকদের চলাফেরার দরুন 

শব কম হবে। পাঠাগারের দেওয়ালটি উপযুক্ত শিল্পীর দ্বার! অস্বিত ফুল- 
ফলে ও চিত্রে শোভিত হবে। এছাডা দেশী ও বিদেশী শিক্ষাবিদ মনিষীদের 

ফেমে আটা চিত্র ছারা দেওয়ালের উপরিভাগ সুসজ্জিত কর] হবে। গ্রন্থাগারের 
জরি 

2. [01075 18 059 886300 10৫ 6508511090085100 1 629600086100, 102 

06200028051 8120. 09:0007805 40 ৪৫00661010., 
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আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, তাক, লেখাপড়ার ডেস্কগুলি শুধু 

সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করলে চলবে না, সেগুলি যেন ব্যবহাব 

ও কাজকর্ধের উপযোগী হয়। গ্রন্থাগারের একটি অংশে কিছু আবরণহীন তাক 

(0191% 91615€5 ) রাখা! প্রয়োজন । বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় ও 

স্ব-চেষ্টায় পুস্তক আদান-প্রদানের নিয়ম যেন শিখতে পারে । এছাভা পুস্তকপ্তলি 

পরিফ্ষার-পরিচ্ছন্ন রাখা, চেয়ার-বেঞ্চ সাজানে1, দেওয়াল সজ্জিতকরণ প্রভৃতি 

কাজে শিক্ষার্থীদের সক্রিয সহযোগিতা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত । এর দ্বারা তার। 

্রস্থাগারটিকে নিজেদের বলে মনে করতে শিখবে । 

€খ) পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ -(9০1০০6101% ৪20 577 01 

7০90155 )৪ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনের জন্য যোগা শিক্ষকদের নিকে 

একটা কমিটি গঠন করা কর্তব্য । কমিটির কাজ হবে পুস্তক পাঠ ও মতামত 

প্রকাশ করা, প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা (08055195065) যাচাই করা ও 

প্রয়োজন হলে প্রকাশকের দোকানে যাওয়া, পুস্তক দেখা ও বিচার করা। 

কমিটির দ্বিতীয় দায্রিত্ব হবে বিগ্ালয়ের শিক্ষার্থীর পাঠাভ্যাস বিচার কর। 
এবং কে কোন্ প্রকারের পুস্তক ভালবাসে সেগুলি পরীক্ষা করা। তবে কমিটি 

এসব কাজে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীর সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ কর] যেতে পারে। 

মাধ্যমিক শিক্ষ! কমিশনের মতে (0159. ৬7) পুস্তক নির্বাচনের নিয়ান্ত্রিত 

নীতি হবে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক ও মনস্তাত্বিক আগ্রহ (86915]1 27 

[50110195108] 10705165095 )। শিক্ষার্থাদদের পডা উচিত বলে শিক্ষক নিজে 

যেসব .বই পছন্দ করেন সেসব পুস্তক নির্বাচন করলে ভুল করা হবে। কি পড 

উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অলক্ষ্যে প্রেরণ! স্থ্টি করতে পারেন কিন্তু 

পুস্তক নির্বাচনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন ন1। পুস্তক, নির্বাচনের 

নীতিকে তিনটি ধারায় শ্রেণীবিভক্ত কর। যায়_ 

প্রথমত ছোট্ট শিশুদের জন্য পুস্তক £ প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পাকাবে 
লিখিত পুস্তকগুলি শিশ্তপাঠ্যের উপযোগী | শিশুরা রঙিন চিত্র ভালবাসে । 
চিত্রাবলী, চিত্রে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধরনের আকর্ষণীয় পুস্তক ছোট্ট 

শিশুদের জন্য নিবাচিত করা যুক্তিযুক্ত । 

দ্বিতীয়তঃ একটু বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জা পুঁতক : অপেক্ষার বণ 
শিক্ষার্থীদের জন্ত পুস্তকগুলি হবে £ (ক) ভ্রমণ কাহিনী, ছুঃসাহসিক অভিযান ও 
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আবিষ্কারের কাহিনী, রোমাঞ্চকর ঘটনা ইত্যাদি | (খ) দেশ-বিদেশে মনীষীদের 
জীবনী, আত্মজীবনী ও কর্ষের বিবরণ ইত্যাদি । (গ) বিচিত্র ধারার প্রবন্ধ, 

পাঠ্য হিসেবে গণ্য উপন্যাস ইত্যাদি। (€ঘ) পাঠ্য পুস্তক, সদৃশ পুস্তকাদি ও 

সহ-পাঠ্যপুস্তক। (উ) ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি ও 

পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি ! বিভিন্ন বিষয়ের (৫12672176 50101505) পুস্তকাদি। 

চ) মৌলিক ও উৎস-সন্ধানী (50৮1০) পুস্তকাদি | (ছ) এছাভা ভাষা শিক্ষার 
উপযোগী অভিধান । 

তৃতীয়ত শিক্ষকদের জঙ্য পুস্তক £ শিক্ষকরা শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত 
উন্নয়ন, আত্মতপ্তি ও অতিবিক্ত জ্ঞান পিপাসা তৃপ্তির জন্ত বিভিন্ন বিষয় ও পত্র- 

পত্রিকা পাঠ করবেন । শিক্ষকদের পাঠোপযোগী বিষয়গুলিকে চারটি ভাগে ভাগ 

করাযায়। যথা_(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির উপযোগী পুস্তক, (২) বিষয- 

শিক্ষকের বিষয় সম্পকিত উচ্চতর শিক্ষার পুস্তকাদি, (৩) বৃত্তিগত উন্নযনের 

'পুস্তকাদি ও আধুনিক পত্র-পত্রিকাদি, ৫) অতিবিক্ত ও সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির 

উপযোগী চলতি প্রসঙ্গ-ও সম্পফিত পত্র-পত্রিকাদি । এছাড়া_ 

বয়স্কদের জন্য পুস্তক £ সমাজ সেবার কেন্দ্রৰপে বিদ্যালয়গুলি ক্রমশঃ 
গুরুত্ব অর্জন কবছে। যেসব গ্রামে বা ছোট ছোট শহরে পৃথক কোন সাধারণ 

গ্রন্থাগার (2911০ [11815 ) নেই সেখানে বিদ্যালয়ের গ্রস্থাগারটিই সমাজ- 

সেবার দৃষ্টিভঙ্গীতে বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র ৰপে পরিগণিত হবে। স্বতরাং বয়স্কদের 

জ্ঞান ও শিক্ষাগত এবং বুত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধির উপযোগী পুস্তক সংরক্ষণ করা! 

কর্তব্য । 

সাধারণতঃ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য নিম্নরূপ চরিত্রের পুস্তক-পুক্তিকা ও 

পত্রপত্রিকা নির্বাচন ও সংগৃহীত করা প্রয়োজন । প্রথমতঃ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের 

পুস্তক হবে আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যসিদ্ধির অন্ুকৃল। দ্বিতীয়ত শিক্ষার্থীর 

আনন্দ বর্ধনের ও অবসর সময়ে তৃপ্তি লাভের উপযোগী পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ 

করা যুক্তিযুক্ত । তৃতীয়তঃ পাঠ্যবিষয়ের ঘাটতি পূরণের জন্য উপযুক্ত অভিধান, 
সত্রগ্রস্থ (26671) 19০9০10, পাঠ্যপুস্তকসদৃশ পুস্তকাদি সংগ্রহ কর] বাঞ্ছনীয়। 

চতুর্থতঃ চঙ্সতি প্রসঙ্গের জন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং সাময়িক 
পত্রিকা যথাসম্ভব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্ত সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা 

প্রয়োজন ৷ এই সঙ্গে শিশুদের পাঠোপযোগী পত্রিকাও সংগ্রহ ও সরবন্বাহ কর! 



৫৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি এ পরিবেশ 

কর্তব্য । পঞ্চমত$ যেসব উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, উচ্চতর ও আকাজ্িত 

সামাজিক গুণ বিকাশের সহায়ক তেমন পুস্তকািও নির্বাচন কর? প্রয়োজন। 

গে) যোগ্য গ্রন্থাগারিক ও তার ভুমিক। (77701506 11012917197 8100 

1115 01০) 2 সংগঠন প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের কক্ষ-সঙ্জা, পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহের 

পর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল গ্রন্থাগারের উপযোগ লাভ করা (ঘ্ি- 
০121) 1101785 591:৮1০6)। এর জন্য প্রযোজন হল উপযুক্ত শিক্ষণপ্রীপ্ত একজন 

লাইব্রেরীয়ান ব! গ্রস্থাগারিক। (কেরাণী বা শিক্ষকের আংশিক সময়ের সেক! 

থেকে গ্রস্থাগাবের প্রকৃত উপযোগ লাভ কবা যাষ ন|। এর জন্য একজন পুণ 
সময়ের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত ও যোগ্য গ্রন্থাগাবিক নিয়োগ কর প্রযোজন | তাক 

শুধু অফিস পবিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণে জ্ঞান থাকলে চলবে না। তাঁকে 

জানতে হবে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতা এবং প্রতিটি 

পুন্তকের বিষয়বস্থুব প্রতিপাদ্য বিষ । তাহলে তিনিই শিক্ষার্থীদের ভন্ত প্রযোজন 

মত পুস্তক শির্বাচন করতে পারবেন । দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থাগাবিককে হতে হবে 

শিক্ষার্থীর পবামর্শদাতাঁ, বন্ধু ও দার্শনিক। তাকে জানতে হবে কোন্ কোন 

পাঠ্যবিষয়েব সুত্রগ্রন্থ ও সহপাঠ্য পুস্তক কি কি? তাকে জানতে হবে শিক্ষার্থীন 

সহপাঠ্যস্থচীমূলক কর্মে কি কি পুস্তক-পুস্তিকা প্রয়োজন হয় বা শিক্ষার্থীর বক্তৃতা, 

আলোচনা, বিতর্কে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য কি কি পুস্তকে প্রযোজনীয তথ্য 

পা গা যায। এসব দক্ষত। অর্জনের জন্য গ্রস্থাগারিকের কতকগুলি শিক্ষা এ 

বৃত্তিমূলক গুণ থাকাও প্রয়োজন__যেমন, (ক) সাধারণ শিক্ষা, (খ) বৃতিযূলক 

শিক্ষা এবং (গ) বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জ্ঞান ও গুণ অর্থাৎ গ্রস্থাগাবিকেল 

আন্তরিকতা, কৌশল, উদ্যম, ধেধ, পরিচালন-ক্ষমতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, 

ছাত্রদেব প্রতি বন্ধুত্ব ও সহান্তভৃতি এবং শিশু-মনোধিজ্ঞানে তাঁব যথেষ্ট 

ব্যবহারিক পাণগ্ডিত্য থাকা বাঞ্ছনীয় । 

ঘে)ট শিক্ষকদের ভূমিকা (0০015 ০0৫ 05 €5901)27:5) 2 বিছ্যালবে 

গ্রন্থাগার সংগঠনে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য | গ্রস্থাগারিকের সঙ্গে 
শিক্ষকের যোগস্ুত্র হবে নিবিড। শিক্ষকদের পরামর্শ অনুসারে গ্রন্থাগারিককে 

চলতে হয়। শিক্ষার্থার আগ্রহ ; প্রবণতা ও অভিরুচি, কোন পিষয় পাঠের জন্য 

কোন্ কোন্ পুস্তক এবং কিরূপ সহপাঠ্যস্থচক কর্মেব জন্য কি কি পুস্তক প্রযোজন 

_-ইত্যাদ্ি বিষয় শিক্ষকরাই গ্রস্থাগারিককে জানাবেন | শিক্ষকদের নির্দেশ ও 



বিছ্যালয়গৃহ-পরিবেশ ও সাজসরপ্রাম ৫৫ 

পরামর্শ ছাড। গ্রন্থাগারিক শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালনা! করতে পারেন 
না। ক্থতরাং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগঠনে শিক্ষকদের ভূমিকাও বিশেষ 

গুকত্বপূর্ণ । 

(ও) গ্রন্থাগারের বিকেক্জীকরণ (9০212081758007) 0৫ [10 

961%1০৪) 3 বিদ্যালয গ্রন্থাগারটিকে সুসংগঠিত ও স্থপরিচালনা করতে গেলে 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিকেন্দ্রীকরণ নিতান্ত প্রযোজন। এর জন্য এমন কতকগুলি 

(রভাগ স্যষটি করা প্রয়োজন যেন সেগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের .কর্ষের সহায়ক 

হয। কেন্দ্রীব গ্রন্থাগারের সাহায্যার্থে আরও তিনটি গ্রন্থাগার সংগঠন কর] যায় 

যেমন, ৫) শ্রণী-গ্রন্থাগার (1) ব্ষিয় গ্রন্থাগার এবং 1) শিক্ষকদের 

গচ্ছগ(র--এসব গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন হয় না। শ্রেণী- 

শিক্ষক ও বিষয়শিক্ষক গ্রন্থাগারিকের অভাব পৃবণ করতে পারেন । এক্ষেত্রে 
শিক্ষককেও গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়। প্রয়োজন । তাই মাধ্যমিক শিক্ষা 

কমিশন স্থপারিশ কবেন যে, শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সের সঙ্গে গ্রন্থাগার বিষয়ের একটা 

অবশ যুক্ত কবা বাঞ্চনীয। তাহলে শিক্ষণপ্রাঞ্চ শিক্ষক-গ্রন্থাগারিক (769০1)67- 

11018171205) বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিককে যথাসাধ্য সাহাযয করতে 

পারবেন। উপরন্থ শ্রেণী-গ্রন্থাগার ও বিষয় গ্রন্থাগারের কাজকর্ণও সুষ্ঠভাবে 

কবধতে পারবেন | 

€) শ্রেণী-গ্রন্থাগার (01555 1151875) 2 শ্রেণী-গরন্থাগার হল কেন্দ্রীয় গ্রন্থ 

গারের অতি প্রয়োজনীব ও সহায়ক একটি অংশ । শ্রেণী গ্রন্থাগারে থাকে শ্রেণীর 

উপযোগী ও প্রযোজনীব পুস্তকাদি । সাধাবণতঃ পাঠ্যতালিকাতৃক্ত বিষয় অব- 

লঙ্বনে বিভিন্ন লেখকের লেখা পুস্তক এবং সমপর্ধায়ভূত্ত পুম্তকাদি শ্রেণী-গরন্থাগারে 

রাখা হয়। এরপ গ্রন্থাগার পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের ওপর আংশিক দায়িত্ব 

দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থাগারটি হল এ শ্রেণীর শিক্ষার্থাদের 

নিজস্ব । শ্রেণী-গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অক্ষুপ্ন রাখার জন্ত মাঝে মাঝে পুস্তকগুলি 

পরিবর্তন করে নতুন পুস্তক সংগ্রহ করা দরকার । তাহলে শিক্ষার্থীর পুস্তকপাঠে 
শতুন আগ্রহ ও প্রেরণা লাভ করবে এবং একই প্রকার পুস্তকপাঠের একঘেয়েমি 
থেকে মুক্তি পাবে। পুস্তক পরিবর্তন করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থযোগ 

হুষ্টি করতে পারে । তাছাড পুস্তকপাঠে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করার ক্ষেঞ্জে 

শিক্ষকের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। কারণ শিক্ষক যদি পুশ কপাঠে উৎসাহী হন 

তাহলে শিক্ষার্থীর! শ্বাভাবিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহী হুবে। 



৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্জে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

€/) বিষয় গ্রন্থাগার (5015০6 [.16751395 )$ শ্রেনী শিক্ষকের 
তত্বাবধানে যেমন শ্রেণীণ্রস্থাগার পরিচালন! করা যায় তেমনি বিষয় শিক্ষকের 

(501০6 0৪০1)০৫ ) তত্বাবধানে বিষয় গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালন] কবা 
যায়। বিষয় গ্রন্থাগার সাধারণতঃ বিষয় কক্ষে (58915০6 £০০1০) প্রতিষ্ঠা কব 

যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইতিহাস কক্ষে (7156015 £০০০) এতিহাসিক 

বিষয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করাই যুক্তিযুক্ত । এসব গ্রস্থাগারে থাকবে বিষয়গত 

পাঠ্যপুস্তক, ক্ত্র-গ্রস্থ (021676170০6 7০০0155), উৎসমূলক গ্রন্থ (১০:০০ 00015), 

সামঞ্জন্পূর্ণ অন্তান্ত বিষয়ের গ্রন্থ (0২০19050 501515565 2157 21112500015) 

এবং বিষয় শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী । কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বিষয়গত প্রয়োজন 

অনুসারে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি খুঁজে বার করা সময় সাপেক্ষ । বিষয় গ্রন্থাগাব 

মূহুর্তের মধ্যে বিষয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটাতে পারে। 
শ্রেণী গ্রন্থাগারের স্ায় বিষয় গ্রন্থাগার পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা 

ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন । বিষয় শিক্ষার্থীর ষেন মনে-প্রাণে গ্রন্থাগার, পুস্তক 

পত্রপত্রিকা ও সাজসরগ্জামণুলিকে নিজেদের বলে মনে করতে পারে। 

(01) শিক্ষকদের গ্রন্থাগার (0:০.015015+ [.191815) 2 শিক্ষকদের শিক্ষ- 

সূলক উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য পথক একটি কক্ষে প্রযোজনীয় গ্রন্থাদি রাখাব 
ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত । গবেষণায় রত শিক্ষকর1 এখানে পভাশুনা করবেন । এব 

দ্বারা শিক্ষকদের শিক্ষামূলক কর্ধে মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে সাধারণ পড়াশুনা 
জন্য বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত। 

কারণ শিক্ষকদের স্বকীয় কর্ষের দ্বারা শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে গ্রন্থাগার 

ব্যবহারে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থার মিলিত 
প্রচেষ্টায় বিষ্ভালয়ে প্রকৃত শিক্ষাঁপরিবেশ গডে উঠবে ্  

কিভাবে শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করা ঘায়? 
(70৬ €০ 27০001856 50006170500 052 9০1100]1 [107:915) 2 শিক্ষার্থীকে 

গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য ছুটি উপায় অবলম্বন করা যায়। 

প্রথমতঃ, শিশক্ষার্থাকে সরাসরি উপদেশ বা নির্দেশ দিয়ে গ্রন্থাগারের পুস্ভকাদি 

পাঠে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত কর! যায়। কিন্তু এটাকে কতকটা যান্ত্রিক উপায 

হিসেবে নির্দেশে করা চলে । কারণ উপদেশ দ্বারা আংশিক উৎসাহিত হলেও 
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'নির্দেশের ফলে শিক্ষার্থা বাধ্য হয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহার করে এবং কিছুদিনের 
মধ্যে আদেশ বা উপদ্দেশ অমান্ত করতে গুরু করে। 

দ্বিতীয় উপায়টি হল, শিক্ষার্থীর মনে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনবোধ 
সষট্রি কর1। উপর্দেশ বা আদেশের পরিবর্তে প্রয়োজন বোধ সৃষ্টি করতে পারলে 
শিক্ষার্ধৃর] ক্ঘত:স্ফুর্তভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহী হবে। প্রয়োজনবোধ 

সৃষ্টির জন্য নিন্পবূপ পথ অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয় ঃ 
(১) পাঠদানের সময় শিক্ষকরা আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে 

পারেন, যেমন-_ভাণ্টন প্রান, তদারকী পাঠচর্চা, সমস্তা পদ্ধতি, উৎস-সম্ধানী 

পদ্ধতি প্রভৃতি । এসব পদ্ধতি প্রঞ্য়াগ এবং তাতে শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহণ করতে 

হলে অন্থমোদি ত একখানা পুভ্ভক যথেষ্ট নয়। এর জন্য শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট পুস্তক 

ও পত্র-পত্রিকা পার প্রয়োজন হয়। 

(২) পদ্ধতি প্রয়োগকে সার্থক করে তুলতে গেলে পাঠপরিচালনার সময় 
কতকগুলি রীতি (75018710056) বা কৌশল (965169) প্রয়োগ বা ব্যবহার 

করতে হয়। অতিবিক্ত পঠন-পাঠনে উৎসাহিত করার অনুকূলে একূপ কয়েকটি 
রীতি প্রয়োগ করা চলে | যেমন__অন্ববন্ধ ও সমন্বয় রীতি, প্রশ্নোত্তর রীতি, 

ব্যাখ্যা, বণনা, দৃষ্াস্তস্থাপন, গৃহকর্মের নির্দেশ (7070 ৪31) প্রভৃতি কৌশল 
প্রযোগ করা যায়। এরূপ রীতি বাঁ কৌশল প্রয়োগের দ্বার শিক্ষার্থীর! 
স্বাভাবিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারে অন্রপ্রাণিত হয। 

(৩) গ্রন্থাগারের একাংশ শিক্ষার্থীদের প্রবেশ ও পুন্তক ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত 

রাখতে হয়। বই দেখার জন্ত যার? এখানে প্রবেশ করবে তার ক্রমশঃ বই 

পড়ার প্রতি উৎসাহিত হবে। 

(৪) গ্রন্থাগারের একদিকে বুলেটিন-বোর্ড ও প্রদর্শনী বোর্ড (00150195178 
5856) রাখা প্রয়োজন । সংবাদপত্র থেকে ভাল চিত্র, দৃষ্টাস্ত সংগ্রহ করে বুলেটিন 

বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা কর্তব্য। নতুন 
পত্রপত্রিকা বা পুস্তকাি ক্রয় করার পর অন্ততঃ তিনদিন প্রদর্শনী 

বোর্ডে রাখা উচিত । এগুলি দেখলে শিক্ষার্থীর মনে এগুলি পাঠের স্পৃহা 

জাগরিত হবে। 

(৫) অনেক বিদ্যালয়ের সময় তালিকায় (7:2006-780]1) লাইব্রেরী ব্যবহারের 

সময় (.10োঠে [7০৪) উল্লেখ করা থাকে । সেই-লময়ে শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারে 
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যায় ও পডাশ্বনা করে। কোন কোন বিদ্যালয়ের পাগোন্নতি পত্রে ((:0£7658 

280: গ্রন্থাগার ব্যবহারের নম্বর উল্লেখ করার ব্যবস্থা থাকে । শিক্ষার্থী 

শিক্ষাবর্ষে বা কে।ন একট] নিদিষ্ট সময়ে গ্রন্থাগারের কতগুলি পুস্তক পাঠ করে 

তার ডাইবীতে নোট করেছে তাব ওপর একটা সংখ্যাগত মান (5০০011728) 

উল্লেখ কব হয়। এর ছার] শিক্ষার্থীর! গ্রন্থাগারেব অধিক সংখ্যক পুস্তক পাঠের 

জন্য প্রতিযোগি তাষ প্রবৃত্ত হয় । এছাডা মাঝে মাঝে বুক কম্পিটিশন-এর (9০০01 

০0777606100) ব্যবস্থা কবা যেতে পারে । এর দ্বার! শিক্ষার্থীর পুস্তকপাঠে 

অভ্যস্ত হযে ওঠে। 

(৬) দীর্ঘ অবকাশে পাশ্ুনার জন্য বিছ্যালয গ্রন্থ/গার উন্মুক্ত রাখ] যায়। 

বিচ্ালঘ গ্রন্থাগাবেব মাধ্যমে সমাজসেবা ও-বযস্ক শিক্ষাব ব্যবস্থা! থাকলে দীর্ঘা- 

বকাশে গ্রন্থাগ।র উন্মুক্ত বাখার প্রযোজন হযে পড়ে। বুক-লাভার্স ক্লাব (9০০0 

1০:৪১ 01৮) সংগঠিত করে নতুন সংবাদ সংগ্রহ, নতুন জ্ঞানার্জন ও দৃষ্টিভঙ্গী 

সম্প্রসারণের উপাবৰ উদ্ভাবন করা সহজসাধ্য | 

(৭) গ্রন্থাগাবিক এবং শিক্ষককে গ্রন্কাগাব ব্যবহাব করে শিক্ষথাঁদেব নিকট 

পবোক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা কর্তব্য । উপদেশ ও আদেশ অপেক্ষ। ব্বকীয় দৃষ্টান্ত 

শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগ|ব ব্যবহারে অধিক অন্তপ্রাণিত কবে । 

৮ । স্নহভ্রীতম্শাজাা ডে ৪9০]7) ৫ 

গ্রীকদিগের সঙ্গীত ও কাব্যের অন্যতম দেবী ?৬০১০-এর মন্দিরের কথা 

কল্পনা কবলে সাধনণাব প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে । মিউজিধাম সত্যই মিউজ-এর 

মন্দির, শিক্ষা ও সাধনার পীঠস্থান। পৃথিবীর সভ্য রাষ্ট্রগুলি এই মিউজিয়ামের 

্ুকত্ব উপলব্ধি করেছে এবং এজন্যই বিতিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছে মিউজিয়াম 

বা সংগ্রহশালা সংগ্রহশালা আবালবৃদ্ধববশিতার শিক্ষালঘ হিসেবে পবিগণিত। 

দেশ, প্রদেশ, অঞ্চলের অতীত এঁতিহা সংরক্ষিত হয এই সংগ্রহশালাষ। একে 

স্থায়ী প্রদর্শনী বল! ৮৮ল। এই সংগ্রহশালা জ্ঞান ও এঁতিহোর নিদর্শন । 
সংগ্রহশালার জনগণের সেবায় সে উৎসগ্গাকৃত। “পণ্ডিতদের কাছে 

বৈশিষ্ট মিউজিয়াম হল বিদ্যান্ুশীলন ও গবেষণার জন্য জ্ঞান-খদ্ছ 

কোষাগার, শিক্ষাবিদ আর শিক্ষকদের নিকট মূর্ত শিক্ষা-সহায়ক উপকরণাদির 

ভাগার-_য। শিক্ষাদান কর্ধকে বাস্তবায়িত করে। শিশুদের কাছে এটি বিল্ময় ও 
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কৌতুহল-উদ্দীপক আলোকরশ্মি, আর সাধারণ মানুষের কাছে আনন্দ, পরিতঞ্জি 
ওজ্ঞানের উৎস।” 

পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষায় উন্নত দেশ এই সংগ্রহশালাকে জনসাধারণের শিক্ষা 
ওন্বার্থে নিয়োগ করেছে| সাধারণ গ্রন্থাগার রূপে কানাডা সরকাব সংগ্রহশালা 
স্বাব উন্মুক্ত রাখেন জনশিক্ষা ও সেবায় । ইউবোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ 

দেশে বিছ্যালয-পাঠক্রমেব সঙ্গে সংগ্রহশালা ব্যবহার শিক্ষা-সহায়ক পরিবেশ 

সংগ্রহশালা! বাৰহারের হিসেবে গৃহীত । স্থুইভেনের সংগ্রহশালার সঙ্গে পাঠক্রমের 

বৈদেশিক দৃষ্টান্ত এমন যোগস্তত্র রচনা কর1 হযেছে যে, দক্ষ মিউজিয়াম 

পবিচালক ও বক্তা শিক্ষার্থীদের রুটিনমাফিক শিক্ষা-সহায়তায় বাধ্য থাকেন । 

আজকাল পথিবীর বহুদেশ এই প্রথা অন্তকরণ কবতে চলেছে । আনন্দেব বিষয় 

ভাবতেও সরকার এও বিশ্ববিগ্ভালয় পরিচালিত সংগ্রহশালার কতৃপক্ষ প্রদর্শক 

ও স্থুদক্ষ বক্তা নিয়োগ করে পরিদর্শকদেব বোঝাবার ব্যবস্থা করেছেন । 

শিক্ষণ-প্রসঙ্ষে মিউজিবামের গুকত্ব অনস্বীকার্য। সরকারী ও বেসরকাবী 

প্রচেষ্টায যেসব সংগ্রহশালা! গডে উঠেছে সেগুলি বিছ্যলয শিক্ষার্থীদের দেখাতে 

পাবনে তাব| মূ শিক্ষণীয় বিষয়েব সঙ্গে পরিচিত হয। স্বদূর অতীত থেকে 

মান্তব কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে বর্তমান সামাজিক শুবে 

পৌছে গেছে তার নিখুত ও বাস্তব জ্ঞান সরবরাহ করে সংগ্রহশ[ল।। কিন্তু 

ভ:বতের প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংগ্রহশাল। দেখবার স্থযোগ পা নী। 

তাই বি্াালযে গভে তোলা দরকাব জাতীয সংগ্রহশালার প্রতিৰপ। 

বিছ্য(লয়ে থাকে বিভিন্ন বিষয়-কক্ষ (5815160০0 10010) । এসব বিষয়-কক্ষে 

থাকে বিষষ-শিক্ষাব অনুকুল পরিবেশ হৃষ্টিব জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-স হাযক 

উপকরণ। বিষষ কথাগুলির সঙ্গে সংগ্রহশালার জন্য একটি নিরিষ্ট কক্ষ রাখা 

উচিত । সংগ্রহশ/লাটি হবে বিষয-কক্ষগুলির কেন্দ্রীয় ও স্থায়ী প্রদর্শনী বিশেষ । 

এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিষয়ের ভিন্নতা হিসেবে বিভিন্ন গ্যালারীতে 

ন্রহশালা গড়ে. উপকর্ণপাদি সাজিথে রাখতে পারেন। শিক্ষামূলক ভ্রমণ 
তোলার উপায় ও অঞ্চল পরিদর্শনের সময শিক্ষার্থীর! নানাপ্রকার অন্থুচিত্র, 

ছবি, মডেল প্রভৃতি নংগ্রহ করতে পাবে। মেলা, উত্সব বা সবকারী ও 

বেসরকারী প্রদর্শনী থেকে নানাপ্রকার সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে । এগুলিকে 

সংগ্রহশালা সংরক্ষিত করা মোটেই কঠিন সমস্যা নয়। সংগৃহীত সামগ্রীগুলি 
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শিক্ষার্ধীরা শিক্ষকদের নির্দেশমত বিষক়-গ্যালারীতে (501১1০০% £৪11975) 
সাজিয়ে রাখতে পারে। বিদ্যালয় সংগ্রহশালার উন্নতিকল্পে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, 
শিক্ষাকর্মী, কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক ও আঞ্চলিক শিক্ষান্থুরাগী সকলেই সন্্রিয় 
সহযোগিতা করলে অল্পদিনে বিদ্যালয় সংগ্রহশালা শিক্ষাসহায়ক হিসেবে 

স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । 

সংগ্রহশালার উল্লেখযোগ্য উপযোশিতাগুলি হল 2 

প্রথমতঃ নতুন বছরের নতৃন শিক্ষার্থীদের নিকট এই সংগ্রহশাল1 এমন 

পরিবেশ স্যষ্টি করবে যে, তারা নতুন উদ্যম ও উত্সাহ নিয়ে বিষয় পঠন-পাঠনে 

ব্রতী হবে। 

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সয় শিক্ষকও এই কক্ষ থেকে প্রয়োজনীব 

শিক্ষাসহাযক সামগ্রী ব্যবহার করে পুঁঘিগত বিষয়কে প্রীপ্জল, সুস্পষ্ট ও বাস্তবান্রগ 

করে তৃূলতে পারেন । 

তৃতীয়ত বিগ্যালযের সামশ্রিক শিক্ষা-প্রদর্শনী উপলক্ষে সংগ্রহশালাৰ 
সামগ্রী হবে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীষ বন্ত। 

চতুর্থত? সংগ্রহশালার উন্নতিকল্লে সক্রিয় সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে 
শিক্ষার্ুরা শ্থজনশীল কর্ধে দক্ষতা অর্জনের স্থযোগ লাভ করবে । 

পঞ্চমতঃ স্থাধী প্রদর্শনী হিসেবে এই বিদ্যালয়-সংগ্রহশালা প্রতিটি 

শিক্ষার্থার নিকট হবে চির আনন্দদীযক, গতিশীল ও প্রাণবন্ত শিক্ষাপরিবেশ 

স্বষ্টিকারী উপকবণ। 



ভিিভীীক্ ভগ্্যান্স 

সাধান্নণ সংগঠন ও পন্রিশাসন 
(52156121 02:5981515861010 2120. 4৯50177117190-8000) 

অধ্যায় পরিচয় 2 বর্তমান অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়বস্তর নামের সঙ্ষে দ্বিতীয় 

খণ্ডের (বর্তমান খণ্ড) নামের সাদৃ্ত আছে। শুধু 'পরিশামন” শব্দটি একটু পার্থকা 

যোষণা করছে । সংগঠন শব্টি দ্বারা সামগ্রিকতার বিষয় ব্যক্ত হয । তাই বর্তমান খণ্ডের 
শচনাতে (1708:০0506192,) সংগঠন কথাটি বিশদভাবে আলোচনা করা তয়েছে। বর্তমীন 

অধ্যায়ে 'পরিশাসন' বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করা হল। আবার পরিশাসন প্রক্রিয়ার 

সঙ্গে জড়িত প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-সভা, সময়-তালিকা সমন্থিত বিষয় বিভিন্ন অনুচ্ছেদে 

পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা কর! হয়েছে । 

| ল্িচুচা্নজ্ ংগলিম্ম এ স্পক্রি্শীতলম্ম (০18০0) 0768771- 

৪2110108180] 48 0778177196"8 61011) 2 

ৰিছ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান । এখানে সমাজের প্রয়োজন মেটাতে 

ভাবী নাগরিকবুন্দের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা কর] হয়। বিদ্যালয়ের মতো আর 

বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান ব্ব-স্থ উদ্দেশ্মূলফ কর্ণ-পরিচালন! করে। যেমন, 

চিকিৎসালয় রোগমুক্তির ব্যবস্থা করে, কল-কারখান। সামগ্রী উৎপাদন কবে, 
দিক্ারিঠানের অফিস-আদালত শাসন ও বিচাবকর্শ সম্পাদন করে 

গুরুত্ব ইত্যার্দি। কিন্ত অন্ত সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিক৷ গুরুত্বপূর্ণ । বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উপযুক্ত 
শিক্ষালাভ করেই বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্ধধারাকে 

সার্থক করে তোলেন । যেষন, অন্থকুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উপযুক্ত শিক্ষ। 

লাভে পর একজন চিকিৎসক সেবাকর্ধে সাফল্য অর্জন করেন, ইঞ্জিনিয়ার 

উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা নতুন কিছু আবিষ্কারের ক্ষেত্রে স্বীয় যোগ্যতার পরিচষ 

দিতে পারেন। তাহলে বল যায্স, জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনেব 

অন্য স্ুশিক্ষার বা সার্থক শিক্ষার প্রয়োজন হয় । বিদ্যালয হল এরপ সার্থক 

শিক্ষালাভের একটি ক্ষেত্র । , 
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শিক্ষা অতি ব্যাপক, জটিল ও গতিশীল একটি প্রক্রিযা। বিচিত্র সমশ্তার 
(ভেতর দিযে শিক্ষা-প্রক্রিয়! পরিচালিত। এর জন্ত মানবিক ও প্রাকৃতিক 
রানা নানাবিধ কর্মের সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়। শিক্ষা সংগঠন 

বিচিত্র কৌশলে একপ জটিল ও সমস্তাঁসঙ্কুল কর্তব্য সম্পন্ন করে 

এবং সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষণ কর্ণকে সার্থক করে 

তোলে । তাই সংগঠন হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছবার উপায (2868175)। 

শিক্ষার স্তায জটিল ও গতিশীল প্রক্রিষা পরিচালনার জন্য তাই সুষ্ঠ সংগঠনের 

প্রয়োজন আছে। 

“সংগঠন” ও 'পরিশাসন, (01:59101580107) ৪100. 27010150910) শব 

ছুটি সাধারণতঃ সম-অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান 

লক্ষ্য করা যায। সংগঠন অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিগ্ভালয় স্থাপনের 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ) নির্ধাবণ থেকে শুরু করে গৃহ নির্মাণ, শিক্ষার্থী সংগ্রহ, শিক্ষক 

নিয়োগ, শিক্ষণীয বিষয় নির্বাচন ও সংগঠন, পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা?) শিক্ষার্থীর 

শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, বৌদিক বিকাশ ও বৃদ্ধি, 

সমাজের প্রযোজন ও চাহিদা অন্ুসাবে শিক্ষার্থাকে গডে 

তোল।, বিদ্ধালয় পরিচালনা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ণ সংগঠনের এক্তিয়ারতুক্ত। 

পক্ষান্তরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সুষ্ঠভাবে তার পরিচালন প্রক্রিয়াটুকু মাত্র 

পরিশ[সন-প্রক্রিয়!র অন্তর্ভুক্ত । অথাৎ, সংগঠন হল একটি সামগ্রিক বিষষ 

আর পরিশানন বা প্রশাসন হল তার একটি অংশ মাত্র। 

্ 

সংগঠন ও পরিশানন 

পরিশাসন (১1010715696100) শব্দটি দ্বারা আদেশ, নিরেশ বা অন্ুজ্ঞান্থচক 

অর্থ অভিব্যক্ত হয়। শিক্ষা পরিশাসনের ক্ষেত্রে এপ ধারণা অনেক বেশী সুস্পষ্ট । 

সাধারণভাবে পরিশ[সন বলতে এমন একট] মেসিনারীকে বুঝি, যাব দ্বারা কোন 

সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয। বিদ্যালয়ের পরিশাসন- 

প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানের কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। সামগ্রিক বিদ্যালয় 

সংগঠন ব। প্রতিষ্ঠানটি যেন একটি মানবদেহ । এই দেহ্যস্্রের কষুদ্র-বৃহৎ অংশের 

শিক্ষা-পরিশাসন. মধ্যে সংহতি ও সমন্বযের মাধ্যমে হুসমঞ্জস পরিচালনার 

কি? জন্য প্রশাসন যন্ত্রপ হৃদপিগুটি যথাসাধ্য চেষ্টা করে । শিক্ষা- 

প্রতিষ্ঠানের পরিশ।সন সম্পর্কে নানা অভিমত বাব্যাখ্যার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। 

'নেকের মতে শিক্ষা-পরিশাসনের উদ্দেশ হল সংগঠন প্রতিষ্ঠানকে পূর্বনির্ধারিত 
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লক্ষ্যে পৌ ছাতে সাহাধ্য করাঁ। আবার কোন কোন মহলের ধারণ। যে শিক্ষা- 
পরিশাসন হল একটি সমবায়মূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিযা। গণতান্ত্রিক উপাযে এই 
প্রক্রিয়া নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্্রণ-কৌশল প্রয়োগ করে। গণতাত্রিক প্রশাসন 

ব্যবস্থায শিক্ষাকর্মীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ও মহত্ব প্রদানের অধিকার থাকে । এসব 
বিভিন্ন মত মূলতঃ এই কথাই ব্যক্ত করে যে, শিক্ষা-প্রশাসন হল একটা জীবন্ত ও 

গতিশীল প্রক্রিযা। এর কেন্দ্রীয় ব1 নিয়ন্ত্রিত লক্ষ্য হল (00126:0111776 2170) সজীব, 

বর্ধিফু ক্রমপ্রকাশমান শিশুর স্থসমগ্জস ও সাবিক উন্যযন (4১]] 10100 0৬০107- 

17600) | তাই প্রখ্যাত ইংরেজ পরিশাসক শ্যার গ্রাহাম বালফোর (5%৮ 077,277 

13210৮/)প্রশাসনের উদ্দেশ সম্পর্কে বলেছিলেন যে, যোগ্য শিক্ষার্থীকে স্যোগ্য 

শিক্ষকের নিকট হতে সার্থক শিক্ষালাভে সমর্থ করাই হল শিক্ষা-প্রশাসনের 

উদ্দেশ্য । এর জন্য রাষ্্রী সামর্থ্যের সীমায় এমন অনুকূল পবিবেশ থাকাচাই যেন 

শিক্ষার্থী তার লব্ধ শিক্ষা দ্বার! সর্বাপেক্ষা লাভবাঁন হতে পারে।”। স্থৃতরাং শিক্ষার্থীর 

শিক্ষার দ্রিকে লক্ষ্য বেখে শিক্ষক, বিদ্যালয়, পাঠ্যবিষয় ইত্যাদি উাপাদনের মধ্যে 

সামগ্রস্ত বিধান,.কর! হয়। প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর এ-গ্ুরুদাধিত্ব অপিত থাকে। 

প্রশাসন কথাটি সবকারী অফিস-আদালতের সাঙ্গ সম্পকিতবপে গণ্য হত। 

বিগত শতাব্দীব মাঝামাঝি থেকে কলকারখানা ও অন্যান্য সমাজ প্রতিষ্ঠানের 

সঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেব ন্গেত্রেও প্রশাসন বা পরিশাসন শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। 

কিন্তু অন্ঠান্ত প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন-_এ ছুষেব মধ্যে রমেছে 

ভুস্তর ব্যবধান। শিক্ষা-প্রশাসন মূলতঃ মানবিক উপাদানের সঙ্গে অন্বিত। 
অন্তান্ঠ প্রশাসনের. শিক্ষার্থীর পবিপূর্ণ বিকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে 
টন প্রশাসনের অন্ুযর্ধিক ও প্রযোজনীয কর্ণাদি সম্পন্ন কবা শিক্ষা-প্রশাসন 

ব্যবস্থাব দায়িত্ব। অন্যান্য প্রশ/সন ব্যবস্থায় মানষের দেহ ও 

মনের সঙ্গে সরাসরি কোন যোগ নেই | দ্বিতীয়তঃ, কলকারখানা ও অফিস- 

আদালতের প্রশাসন-ব্যবস্থা অনেকখানি স্থিত্তিশল ও অপরিবর্তনীয | 

পক্ষান্তরে, ব্যক্তির দেহ-মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ স্বাভাবিকভাবে পবিবর্তনশীল। 

তাই ব্যক্তিবিকাশের সঙ্গে জভিত শিক্ষাও একটি জীবন্ত ও গতিশল প্রক্রিষাঁ। 

1, 0 9708]19 1218 1018 000118 6০ 18061596016 716176 00790086107) £:020 

009 21606 69810628565 0086 সা] 0006 208509 017005 86565, 00067 007001- 

1008 17301 1] 06:68:19 659 00020510686 6০ [০176 05 6061 16800108- 

-:80201713656102), ০01 05610. 10 171015-77580 21. 
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্থৃতরাং শিক্ষা! প্রশাসন কোন মতে স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় (0২110 2170 

90900) প্রক্রিয়া হতে পারে না। শিক্ষা-প্রশাসন চলবে প্রচেষ্টা ও ভুল, তুল ও 

প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের (5 হ2612170017050017) গতিপথে এবং 

প্রক্রিয়াটি হবে সর্বদা প্রগতিশীল (:09225516) | 

ভারতের শিক্ষা-প্রশাসন প্রক্রিয়াকে ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা_ 

বহিবিভাগীয় (5791) এবং আভ্যন্তরীণ (165591) | এ দেশের বহিবিভাগীয় 

শিক্ষা-প্রশাসন বলতে শিক্ষা বিভাগের (0:00081012 19121603618 মাধ্যমে 

সরকারী নিয়ন্ত্ররকে বোঝায়। আর সহকর্মীদের সহযোগিতায় প্রধান শিক্ষক 

কর্তৃক বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্মস্থচীর বান্তবায়নকে বলা হয় বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ 

প্রশাসন। শিক্ষা-সম্পকিত আইন প্রণয়ন, প্রাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, পাঠ্যস্থচী 

নির্ধারণ, বিদ্যালয়-গৃহ সংস্থাপন, শিক্ষকদের বেতন ও চাকরির শত নির্ধারণ, 

শিক্ষার স্তর স্থিরীকরণ ইত্যার্দি বহিধিভাগীয় প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় । কোন 
কোন গণতান্ত্রিক দেশে (দৃষ্টান্ত আমেরিকা ) উদ্লিখিত কর্মতালিকার অধিকাংশ 
সমস্যা সমাধানের ভার বিদ্যালয়ের ওপরেই অপিত হয়। কারণ, সামাজিক 
ভারতের শিক্ষা এবং আঞ্চলিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিক্ষাকে সার্থক করে 
প্রশাস্ন তুলতে হলে বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা সর্বদ! স্বীকার্য। সামাজিক 

পরিবেশে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয তাহলে. তার 

সার্থকতার জন্য বিদ্টালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন-যন্ত্রের যথেষ্ট স্বাধীনতা! থাকা 

প্রয়োজন । সহকারী-শিক্ষক এবং সহ-প্রধান শিক্ষকই আভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরি- 

চালন৷ করেন । শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীর নিকট সান্গিধ্যে অবস্থান করেন । শিক্ষার্থীর 

সর্বাঙ্গীন বিকাশ কিভাবে সম্ভব তা শিক্ষকরাই সরাসরি ও সহজে অনুধাবন 

করতে পারেন । কিন্তু আমাদের দেশে বিগ্যালয় প্রশ।সনে শিক্ষকদের দাযিত্ 

যথেষ্ট সীমিত। পক্ষান্তরে শিক্ষা-প্রশাসনে বহিধিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের তৃমিকা বিশেষ 

গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বহিবিভাগ শিক্ষার্থী থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। তার! 
শিক্ষার্থীর চাহিদা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারে ন1। সাকুর্ার মাধ্যমে 

অন্থযোদিত নীতি ঘোষণা ছারা বিদ্যালয়ের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ 

করেন। তাই অনেকে ছুঃখ করে বলেন, আমাদের শিক্ষা-প্রশ'সন শিশুকেন্দ্রিক 

(0011 ০০০০০) না হয়ে হয়েছে ফাইল কেন্ত্রিক (5116 ০6366160) 1* 

*সিলেবাদ অনুদারে এ পুস্তকে বহিবিভাগীয় প্রশানন-বন্ত্রের বিস্তত আলোচনার কোন 

সুযোগ নেই। তাই আত্যন্তরীণ প্রশাদনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হল । 
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৯ |*ল্বিজ্াকশন্স শ্রম্পান্মন্ম (8০61 0251015780102) & 

বিস্যালয় প্রশাসন যন্ত্রটি সামগ্রিক বিদ্যালয় সংগঠনের হৃদপিণ্ড শ্বরপ | যানব- 

দেহে যেমন অঙ্গ-প্রতঙ্গ সহ আভ্যন্তরীণ সুক্ষাতিস্থক্ষ যন্ত্রাদির পরিচালনায় 

্পিপ্ডের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জটিল ও২স্মস্ঠাপূর্ণ বিষ্যালয়-জীবনের 
প্রাণকেন্দ্র হল এর প্রশাসনব্যবস্থা। প্রশাসনব্যবস্থা বিদ্যালয়-জীবনের বিচিজ্র 

উপাদানের মধ্যে সামঞ্তশ্তবিধান করে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় শিক্ষার ওপর 

ষ্টি দেয় । বিদ্যালয় প্রশাসন-যন্ত্রের কাজ হল £ 
(ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কর্ণন্থচী 

নির্ধারণ করা। 

(খ) নির্ধারিত কর্ধস্চী প্রয়োগে শিক্ষার্থী ধাতে তার যাবতীয় সম্ভাবনার 

বিকাশসাধন করে সমাজের আদর্শ ও সক্ষম সভ্য হিসেবে গডে উঠতে পাকে 

তার জন্য আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ কর]। 

(গ) সার্থক শিক্ষাকর্ষের প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের বিচিত্র কর্ধারার মধ্যে 

সমন্বয়সাধন করে সমস্তা সন্কুল জটিলতার সমাধান করা। 
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের বা সংগঠনের বস্তগত, প্রাকৃতিক ও মানবিক স্থযোগ- 

স্থবিধা'র দিকে লক্ষ্য রাখা । প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র, সাজসরগ্তাম ও গৃহাঙগনের 
চলতি অবস্থাকে অক্ষু্ রেখে প্রয়োজন অনুসারে উন্রয়নের ব্যবস্থা কর]। 

/৫ টি 

শ্রোঞপিয শ্রশ্শাতলল্ম্মন্র ভলল্ (07016671501 76111019106 40701- 

18181861017) 2 

৫শণতন্ত্রভিত্তিকতা৷ 3 দায়িত্ব বণ্টন, সাম্য ও স্বাধীনতা, সহযোগিতা ও 

সমবায়, স্তায়বিচার, ব্যক্তিগতকণ্ধের স্বীকৃতি, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি নীতি 

দ্বারা গণতান্ত্রিক প্রকল্পকে বাস্তবায়িত কু ষায়। শিক্ষা-প্রশাসন উক্ত গণতান্ত্রিক 

নীতিগ্তলি কতখানি বাস্তবায়িত করতে পেরেছে সেটাই হল প্রশাসনিক 

যোগ্যতা বিচারের প্রাথষিক মানদণ্ড । ভারতের ন্যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষা- 

প্রশাসনের গণতন্ত্রভিত্িকতা অপরিহার্য বেশিষ্ট্য। | 

ঘোগ্য মানবিক উপাদান £ বিস্ভালয়ের স্ৃহপ্রকল্প, আসবাবপত্র, সাজ- 
সরঞ্জাম ও পরিবেশগত লৌন্দর্য শিক্ষার্থীকে কর্দে উৎসাহিত ও আগ্রহান্বিত 

21০08০. ৮ [5-505) ্ 
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করতে পারে মাত্র। শিক্ষাকর্মের জন্ত চাই শিক্ষণ-প্রাপ্ত যোগ্য » ভেমনট্রেটর, 

গ্রস্থাগারিক ইত্যার্দি। সংগঠনের মানবিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য দ্বার! প্রশাসনিক 

যোগ্যতার বিচার করা যায় কিন্ত অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ দ্বারা প্রশাসনিক 

অযোগ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়। 

পপ কার্ধকর নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ £ প্রশাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিবর্গের আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশের ছার! সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে প্রশাসনিক 

যোগ্যতা, দূরদুষ্টি, উদ্বোধক প্রেরণা এবং নেতৃত্বের দৃষ্টাস্ত। বিদ্যালয় প্রশাসন 
যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্থনির্িষ্ট পথে শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালনা করবে, তেমনি 
তাদের অবাঞ্ছনীয় কর্ণকে নিয়ন্ত্রণও করবে । তাই প্রশাসন যন্ত্রকে অনেকে 

বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করেন। তারা বলেন, “বিদ্যুৎ যেমন আমাদের আলোক 
দান করে তেমনি সামান্ত ভুলের জন্য শক (91,০9০) দিয়েও থাকে” । প্রশাসনিক 

প্রক্রিয়া হবে সমাজপ্রগতির সঙ্গে গতিশীল নিয়ন্ত্রক । 

সমন্বয় ও সংহতি $ বিদ্যালয়ে বহু বিচিত্র কর্মস্চীর নিয়ন্ত্রিত লক্ষ্য হল 
শিক্ষার্থীর সর্বাহ্গীন বিকাশ। এই নিয়ন্ত্রিত লক্ষ্যে পৌছবার জন্তে বিচিত্র কর্মের 
মধ্যে সমন্বয়সাধন করার প্রয়োজন হয়। বিচিত্র কর্মধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যত্তি- 

বর্গের মধ্যে যুবা, মধ্যবয়সী, বুদ্ধ ইত্যাদি নানা বয়সের ব্যক্তি থাকেন। ব্যক্তি 
বৈষম্য হেতু তাদের যোগ্যতা ও মানসকিতার মধ্যে যথেষ্ট অসাম্য থাকা 

্বাভাবিক। দার্থক শিক্ষা-কর্মের জন্য এসব বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি 

বিধান কর] এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রকৃত লক্ষ্য 

পথে পরিচালিত করা প্রয়োজন । এরূপ কর্ণের দ্বারাই প্রশাসনিক যোগ্যতার 

মান অভিব্যক্ত হয়। 

৬৮ অর্থসংক্রান্ত কর্মধারা £ কোন বিদ্যালয়ের উন্নতি বা অবনতি অনেক- 

খানি প্রতিষ্ঠানের আধিক সচ্ছলতার ওপর নির্ভর করে | যে প্রতিষ্ঠানের 

আধিক সচ্ছলতা যত বেশী সে প্রতিষ্ঠান তত বেশী নতুন নতুন পরিকল্পনা, 
গবেষণা ও উন্নয়নের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। তাই আধিক সচ্ছলতা 

আনয়ন কর! প্রশাসন যন্ত্রের অন্যতম যোগ্যতার পরিচয়। এর জন্তে প্রশাসন 

ষন্ত্রকে সরকারী-বেসরকারী অনুদান গ্রহণ, ছাত্র-দত্ত বেতন আদায়, চাকরির 

শর্ত অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক ও অন্তান্ত কমীঁদের বেতন-প্রদান, বাঁধি 
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আয়-ব্যয়ের বাজেট তৈরি ইত্যাদি অর্থসংক্রাস্ত কর্মের মাধ্যমে প্রশাসনিক 
যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয় । 
? বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংগ্রহ ও বিবরণসংরক্ষণ £ বিদ্যালয় পরিচালনার 

জন্ত বছুবিধ নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হয়, যেমন--ভত্তির বই, বিজ্ঞপ্তির 

বই, পরিদর্শন বই, নান! প্রকারের ছুটির তালিকা, অর্থ-সংক্রাস্ত বিবরণ, 

শিক্ষাঁপরিচালন সংক্রান্ত বিবরণ, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম সংক্রাস্ত বিবরণ, 

সরকারী "ও বেসরকারী দর্চরের সঙ্গে পত্র-বিনিময় ইত্যাদ্দি+ এসব বিবরণে 

বিদ্যালয়ের চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । নিরঁল ও সত্য তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্গ ণেরু 

দ্বার! বিদ্যালয়ের প্রশাসন-যস্ত্রের যোগযৃতা৷ প্রকাশ পায়। 

বি্ভালয়গৃহ ও গৃহ-সামগ্রীর বথাযথ ব্যবহার ৪ বিদ্যালয়গৃক, সাজ- 
সরঞ্তাম ও আসবাব পত্রের যথাষথ ব্যবহারের ভেতর দিয়ে প্রশাসন-যস্ত্রের রুচি 

ও সৌন্দ্বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহ ও আসবাবপত্রের ক্ষয়ক্ষতির 

হিসেব, প্রয়োজনীয় মেরামত, প্রয়োজনীয় নতুন সামগ্রী ক্রয়, ও তত্বাবধান এবং 

সংরক্ষিত সবকিছু পরিষফার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করাই যোগ্য প্রশাসন- 

যন্ত্রের কাজ । | 

/ শিক্ষা! ও মূল্যায়ন 8 নষ্ট শিক্ষণ-প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যেমন 

প্রশাসন-যস্ত্রের কাজ, তেমনি শিক্ষণ-প্রক্রিয়া ও কর্ধস্থচীর যথাযথ মূল্যায়নের 
ব্যবস্থা করাও প্রশাসন-যন্ত্রের অন্ঠতম কাজ। কারণ শিল্ষণ-কর্গের মুল্যায়ন 

দ্বারাই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে । যে উদ্দেশ্তে শিক্ষা- 

কষ শুরু করা হয়__তার ফলশ্রুতি বিচারের দ্বার প্রশাসন-যস্ত্রেরে যোগ্যতার 

বিচার কর। সহজসাধ্য। 

বিদ্যালয় প্রশাসন একটি সজীব গতিশল প্রত্রিয়া। এই প্রন্রিয়া কোন 

নিদিষ্ট নীতি বা নিয়মের সীমায় সীমিত নয়। তেমনি আবার প্রশাসন-কর্ধের 

পরিধিও সুবিস্তৃত। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর্মই বিচ্যালয় 

প্রশাসন-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত । সার্থক ও সুষ্ঠু কর্মের দ্বারাই প্রশাসনিক যোগ্যতা 
বিচার করা হয়। 

টম্্ন্রভান্দ্রক জ্িচ্গাজ্নক শ্রস্পাসন্ন (5০০৪০ 8০10০1- 
4 0081701817861077) 2 

স্বৈরতান্বিক রাষ্ট্র প্রশীসকের স্তায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও নিবন্ধুশ ্গ মতা- 
সম্পন্ন শাসনকর্ড! হতে পারেন। শ্বৈরতান্ত্রিক বিচ্যালয় প্রশাসনে প্রধান শিক্ষক 
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হলেন সর্বময় কর্তা । তার আদেশই হল অবশ্ঠ পালনীয় আইন। অধীনস্থ 

সকলকেই দে আদেশ মেনে চলতে হয়। এপ প্রশাসনে প্রধান শিক্ষক হলেন 

সর্বদশী ও সর্বজ্ঞ। ভাল হোক বা মন্দ হোক, অন্টের 

মতামতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে স্বেচ্ছাচারী প্রধান শিক্ষক 

স্বীয় বিচার-বুদ্ধিকে শেষ কথা হিসেবে গ্রহণ করেন । বিদ্যালয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে 

এরূপ টম্বর তাস্ত্রিকতা কোন মতেই কাম্য নষ। শিক্ষা হল শিক্ষার্থার আপনসত্বাব 

প্রকাশ, বিকাশ ও বৃদ্ধি। শিক্ষার্থী বা সমাজের ভাল-মন্দের কথা না ভেবে 
বা অন্তের মতামতের অপেক্ষা না রেখে প্রধান শিক্ষকের স্বার্থগত ও 

প্রতৃত্বব্যপ্রক কথা যেখানে শেষ নির্দেশ হিসেবে গণ্য করা হয় সেখানে শিক্ষা 

অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই স্বেরতান্ত্রি বিদ্যালয় প্রশাসন কোন মতেই 

সমর্থনযোগ্য নয। 

শ্ৈরতাস্্রিক প্রশাসন 

কিস্ত আর এক বিশেষ চরিজ্রের স্বেরতান্ত্রিক প্রশাসন থাকতে পারে | সেখানে 

প্রশাসন স্বীয় স্বার্থের দ্বারা তাডিত ন' হয়ে জনকল্যাণের স্বার্থে স্বৈরাচারী হন । 

এরূপ প্রশাসনকে বল! হয় হিতৈষী স্বেরতন্ত্র (9202৬০91676 263706157)। 

প্রশাসককে বলা যেতে পারে হিতৈষী শ্বেচ্ছাচারী (০:)০৮০120 

085০906)। ইতিহাসে এরূপ প্রশাসক অবহেলিত হন নি। বিদ্যালয়ের 

কিতৈষী ক্ষেত্রে এরূপ প্রশাসক পূর্বে ছিলেন, আজও আছেন। 
শ্বৈরতান্ত্রিকতা . অনেক প্রধান শিক্ষক খাকেন ধারা বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, 
হিতৈষী ও যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তারা আত্মবিশ্বাস সহকারে স্বীয় বিচা-বিবেচপার 

ওপর নির্ভব করতে পারেন । তাদের গুণাবলী, যোগ্যতা ও দক্ষতা এত বেশী 

যে অন্তে সহজেই তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন এবং তীদের 

দ্বারা পরিচালিত সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিনা বাধায় সম্পাদন 

করেন। তবে, এপ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, জ্ঞানী ও গুণী প্রধান শিক্ষকের সংখ্যা 
নিতান্ত কম। কম হলেও তারা সর্বদাই আদর্শস্থানীয়। হিতৈধী অথচ 

স্বৈরাচারী প্রধান শিক্ষকের প্রশাসনে অনেকগুলি জুযোগ-স্ু বিধাও আছে, 
সেগুলি হল ঃ 

প্রথমত এরূপ প্রশাসনে যথাসম্ভব শীন্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। 

দ্বিতীয়ত$ গণতান্ত্রিক প্রশাসনে যে ধরনের হিংসাঁঘেষ, ঝগড়া-ঝাটি কর্মে 

ব্যাঘাত স্থষ্টি করে এখানে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয্তঃ বিদ্যালয় 
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সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে প্রশ্বাতীত আনুগত্য লাভ করা যায় । 

চতুর্থতঃঃ এরূপ প্রশাসনে ন্যায় বিচার, "ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সার্থক কর্সের 

হিতৈষী স্ষেচ্ছাচারী স্বীকৃতি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা 

প্রশাপনের স্থবিধা  কর//সহজতর। বিদ্যালয় ও সমাজের প্রকৃত মঙ্গলের উদ্দেশ্রে 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গুণী প্রধান শিক্ষক যদ্দি ত্ব-ইচ্ছায় বিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনা 

করেন তাহলে সকলেই সেরূপ কর্তৃত্বের নিকট নতি স্বীকার করেন। 

কিন্ক সাধারণতঃ লক্ষ্য কর! যায যে, স্বেচ্ছাচাবী প্রশাসক যতই হিতেষী হন 

না কেন, তার ক্ষমতা লিগ্ন৷ ক্রমশঃ বেডেই চলতে থাকে । ক্ষমতা-লিপ্পা এমনই 

একট! পিপাসা যে তা ক্রমশঃ প্রশাম্বককে নিরম্কৃশ ক্ষমতার অধিকাবী হওযার 

ভন্য প্রণোদিত করে এবং ক্ষমতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনস্বার্থ অপেন্ষ ব্যক্তিস্বার্থ 

পড হতে থাকে । ফলে (১) হিতৈষী প্রধান শিক্ষকের জনপ্রিযতা কমে যায়। 

(২) সহকর্মী, শিক্ষাথী, অভিভাবকদের মধ্যে ক্রমশঃ অসন্ষ্টি জমে উঠতে থাকে। 

(৩) বি্যালয় সংশ্লিষ্ট কমর] ভ্রমশঃ স্বস্থ দাষিত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করতে 

ঠিতৈষী শ্বেচ্ছাচারী থাকেন । (৪) শিক্ষক, শিক্ষার্থী , অভিভাবক-- সকলের 

পশানের শাবণতি 'ধ্যে তখন দল, উপদল ইত্যাদি সগঠিত হয়। এদের 

মধ্যে কোন দল অতিবিক্ত স্থবিধার আশায় প্রধান শিক্ষকের পক্ষ সমর্থন করেন? 

আবার কোন দল বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে থাকেন এবং শেষ পরিণতিত্বরূপ 

বিদ্ালযে শিক্ষাঁপরিবেশের অস্তিম শয্যা রচিত হয়। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট 
সময় সীমার বাইরে স্বৈরতসন্ত্রী প্রশাসন চলতে পারে না। এরূপ অবস্থান 
পরিবর্তনের জন্য গণতান্ত্রিক বিদ্যালয প্রশাসনের প্রতি জনমত সংগঠিত হতে 

খাকে। 

গশভ্ডান্তিরক্ক ভ্রিচ্চালন্সস শ্রশ্ণালস্ন (70877006806 3০1)0০] 

/010100196086100 ) 2 

যে-কোন দেশের সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত 

করে সে-দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি। বিদ্যালয় এরূপ একটি সামাজিক 

প্রতিষ্ঠান । স্থতরাং রাস্্রীয় আদর্শ ও লক্ষ্যকে সার্থক করাই হুল বিদ্ালয়- 

প্রশাসনের অপরিহ্থার্য কর্তব্য । ভারত পৃথিবীর একটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। 

এদেশের বিদ্যালয় প্রশাসনে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিফলিত হবে__এটাই বাছছনীয়। 
যুলতঃ, শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকেই গণতাস্িক শুসন বোঝায় । গণতান্ত্রিক 



ও শিক্ষপ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পন্রিবেশ 

প্রশাসনে প্রথমতঃ, ব্যক্তির ইচ্ছাকে মর্ধাদা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, এখানে 
সামাজিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদ বিচার করা হয় না। বরং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা 

এখানে অপাউক্তেয় এবং সকল . সভ্যই সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে বিবেচিত। 
তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক প্রশাসনে ব্যক্তি বাঁ সম্প্রদায়ের খেয়ালপনা নিয়ন্ত্রিত হয় 
এবং কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অনুচিত বা অতিরিক্ত স্থযোগ-ক্থবিধা ভোগ 

করার স্থযোগ পায় না। 

উপরোক্ত গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিদ্যালয় প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য 

নীতিগুলি হল 2 

সমতার নীতি ৪ গণতান্ত্রিক. মতবাদে বিশ্বাসী প্রশাসক অধীনস্থ 
কর্মচারীদের সহকম্ (0০-জ্৮01161) হিসেবে মর্যাদা দেন । বিদ্যালয়ের শিক্ষক, 

ডেমনষ্রেটর, কারণিক, গ্রস্থাগারিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সমমর্ষাদীসম্পন্ 

সহকমী হিসেবে গ্রহণ করা ও তাদের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করা বিদ্যালয় 

প্রশাসকের অবশ্য কতব্য | 

দায়িত্ব ঘণ্টনের নীতি 2 বিদ্ালয সংগঠনের যাবতীয় ক্রুটি-বিচ্যুতি ও 
ভাল-মদন্দর জন্য প্রধান শিক্ষক দায়ী থাকেন। তবুও গণতান্তিক ধারায় বিছ্যালয 

পরিচালনার দায়িত্ব সহকমর্দের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। এমনকি 

গণতান্ত্রিক পরিচালন-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মতামত এবং সক্রিয় সহযোগিতাও 

গ্রহণ করা যায়ি। বিদ্যালয় শিক্ষার্থাদের এবপ স্থায়ত্বশাসন গণতান্ত্রিক কর্মধারাব 

বহিঃপ্রকাশ 

ম্ঠায়-বিচারের নীতি 2 গণতান্ধিক বিদ্যালয় প্রশাসনের মূলমন্ত্র হল ন্যায- 
বিচার | এরূপ প্রশাসন কখনও ব্যক্কি বা গোঠীর প্রতি অতিরিক্ত বা অনুচিত 

কৃপা প্রদর্শন করে না। একপ ব্যবস্থায় আইন বা নিয়মের নিকট 'সকলেই সমান 

ও ন্যায়-বিচারের অধিকারী । সর্বজনীন মঙ্গলের দিকে লক্ষ রেখে এখানে 

নীতি নির্ধারিত হয়। সে-নীতি আবার সমমর্ধাদায় সকলের ওপর প্রযোজ্য । 

ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মের শ্বীকৃতি ই কোন প্রশংসনীয় কর্ণ, আস্তরিক 
প্রচেষ্টা বা বাঞ্ছনীয় গুণ ও দক্ষতার জন্য স্বীকৃতি জানানোই হল গণতান্ত্রিক 

প্রশাসনের অবশ কর্তব্য কর্ম। এর দ্বারা ব্যক্তি বা! গোষ্ঠীকে বাঞ্ছিত করণে 

উৎসাহিত ও অন্থপ্রাণিত করা.যায়। শ্বীকূতি জানালে উৎসাহিত হন না এমন 
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ব্যক্তিই বিরল ।* আবার এর ছ্বারা প্রশাসক ও সংশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গেষ 

মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থৃতরাং গণতান্ত্রিক প্রশাসনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, 

বিষ্যালয়ের অন্তান্য কমের আন্তরিক ও শুভ প্রচেষ্টায় স্বীকৃতি জানানে! অবশ্থ 

কর্তব্য | / 

স্বাধীনতার নীতি 2 শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে স্বাধীনভাবে শ্বীয় উদ্যোগে শিক্ষা- 
প্রচেষ্টা প্রয়োগের স্থযোগ পেলে তিনি ত্বতঃস্ফৃর্তভাবে কাজ করতে পারেন । 

পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীকে শ্বাধীনভাবে শিক্ষালাভে উদ্বোধিত করা প্রয়োজন। 

অন্যথায় মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে অস্বীকার করা হয়। তাই শিক্ষক ও 

শিক্ষার্থী উভয়েরই আস্তরিক ও শুভ প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্ঠ প্রয়োজনীয় 

স্বাবীনতা প্রদান করা গণতান্ত্রিক প্রশাসন-ব্যবস্থাপ বৈশিষ্ট্য | 

সমন্বয় ও সহযোগিতার নীতি 2 শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বিচিত্র কর্মের সঙ্গে 
সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগাতে না পারলে শিক্ষা 

কর্ধের উদ্দেশ্ত সফল হয় না। কিন্তু সং্লি্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিস্বাতঙ্ট্যের জঙ্ঠা 

কর্মবৈষম্য থাকা স্বাভাবিক । তাই এই বৈষম্যের মধ্যে সমম্বয় (0০-01917791002 

সাধর করা প্রয়োজন। তবেই বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্রতম সম্টি জীবন ধারার ভেতর 

দিয়ে শিক্ষরথীরা বাস্তব সমাজ পরিবেশে জীবনধারণের উপযোগিতা লাভ করবে। 

তাই গণতান্ত্রিক প্রশাসনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, আঞ্চলিক অধিবাসী 

ইত্যাদি সকলের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা হয়। 

নেতৃত্বের নীতি ই শিক্ষা-পরিশাসক হলেন বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশিষ্ট ব্যতি- 

বর্গের নেতা । স্থৃতরাং তাকে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী দ্বার] বিভূষিত হতে 

হবে। শুধু আদেশ করলেই নেতৃত্ব দেওয়া যায় না। আদেশ বা নির্দেশ দানের 

কৌশল এমন হবে যেন সহকর্মী ও শিক্ষার্থীর! হষ্টচিত্তে আগ্রহ সহকারে তা 

পালন করেন। এর জন্তে প্রশাসককে ব্যক্তিগত ও যৌথ মনস্তত্ব অন্ুধাবনের 

চেষ্টা করতে হবে। তাকে যেমন অন্তর প্রস্তাব বা পরামর্শ আস্তরিকতার সঙ্গে 

শুনতে হবে তেমনি সঠিক হলে বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতে হবে। 
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খ ” শিক্ষপ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পধিবেশ 

মানবিক সম্পর্কের লীতিঃ গণতান্ত্রিক বিষ্ভালয় প্রশাসনতত্ব মানবিক 
সম্পর্কের ওপর ওরুত্ব আরোপ করে এবং মানবিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়। 

প্রশাসক সর্বদা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের প্রতি সহানুতভৃতিশল হযেন। 
মানবোচিত কর্ম, চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বার পরিচালিত হলে প্রশাসন-প্রক্রিয়ার 
মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধার সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

আমর] ম্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের অধিবাসী । গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে 
জাগ্রত করাই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাথমিক আদর্শ । শিক্ষা-প্রশাসন ও 

শিক্ষণ-পদ্ধতিতে যদি গণতান্ত্রিক ভাবধারা সম্প্রসারিত হয় তাহলে অদূর 

ভবিষ্ততে জাতীয় জীবনে বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। 

িচ্গাজ্ল-্রশ্াসন্নেক্র শব্রিদ্রে (০076 01 ৪860০] 
48011001890) 2 ] 

সার্থক শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যে বিগ্ভালয়-প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
উপযুক্ত উপায়ে সংগঠিত ও পরিচালিত ন! হলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তার 
পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না। তাই বিদ্যালয-প্রশাসনের ্গেত্র ও 
পরিধি সম্পর্কে সুম্পষ্ট ধারণ থাক! অত্যাবশ্যক । 

বিছ্যালয়-প্রশাসনের ছুটি উপাদান বিদ্যমান, যথা-(১) মানবিক উপাদান 

(70091) 61618677৮) এবং (২) বস্তগত উপাদান (15126510191 61076720। 

ছুটি উপাদানের মধ্যে মানবিক উপাদানের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ, মীনবিক 

উপাদান বস্তগত উপাদানগুলির সহায়তায় শিশুর সর্বাঙ্গীণ ও স্বসমঞ্তস বিকাশের 

দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করে এবং প্ররুত শিক্ষার লক্ষ্য ও নীতিকে বাস্তবায়িত করার 

চেষ্টা করে । 

মানবিক উপাদ্দানঃ মানবিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রথমতঃ, প্রধান 
শিক্ষকের পদবৈশিষ্ট্য, শিক্ষাগত, বৃত্তিগত ও প্রশাসনিক খোগ্যতা৷ আনুষঙ্গিক 
প্রশাসনিক উপাদানগুলির কেন্ত্রীয় বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রধান শিক্ষকের পরই 
শিক্ষকবৃন্দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । প্রত্যক্ষ শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের সঙ্গে শিক্ষকরাই 
জড়িত। পরিচালক সমিতি এবং শিক্ষক সভায় (7:580106:5 0০15011) গৃহীত 

নীতি প্রধান শিক্ষক মূলতঃ শিক্ষকদের সক্রিয় সহযোগিতায় বাস্তবায়িত করতে 

পারেন। তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে পরিচালক সমিতি 
(097981776 00100101066) কর্তৃক নীতি নির্ধারিত হয়। সেই নীতি প্রধান 

শিক্ষক সহকমীদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেজ্রে প্রয়োগ করেন। 



সাধারণ সংগঠন ও পরিশাসন ৭৩ 

স্তরাং বিদ্যালয়-প্রশাসনে পরিচালক সমিতির ভূমিকাও গুরুতপূর্ণ। চতুর্থ, 

শিক্ষার্থীর সর্বাঙীন ও হুসমঞ্জম বিকাশের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই 

বি্ালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ভূমিকাকে যথেষ্ট মর্ধাদ1 দেওয়া] হয়। 

তাই লক্ষ্য করা যায়/আধুনিক শিক্ষা-প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের শ্বায়ত্শাসন ব্যবস্থা 
বছ ক্ষেত্রে শ্বীকৃত। পঞ্চমতঃ, বিদ্যালয়-প্রশাসনে অভিভাক ও আঞ্চলিক 
অধিবাসীদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিদ্যালয় একটি বৃহত্তম সমাজ-জীবনের 

প্রতিকৃতি বা সদৃশ সংস্বরণ। তাই বিদ্যালয়ের সঙ্গে আঞ্চলিক সমাজের সম্পর্ক 
অতি নিবিড। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধান, আথিক অন্দান সংগ্রহ, সামাজিক 

পরিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতি সম্পর্কে অভিভাবক ও আঞ্চলিক জনসমাজ বিগ্যালয়- 
প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত । বষ্ঠতঃ, রাস্্ীয় শিক্ষাবিভাগ বিদ্যালয় জীবনের ওপর 

বিভিন্ন উপায়ে প্রভাব বিস্তার করে। সরকারী পরিদর্শকের মাধ্যমে শিক্ষাবিভাখ 

(7:00080100. 1 670910000170), শিক্ষ1 পর্ষদ প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে বিদ্যালয়- 

প্রশাসনের যোগ-স্ুত্র স্থাপিত হয়| কুতরাং শিক্ষা বিভাগীয় ব্যক্তিবর্গও বিছ্যালয়- 

প্রশাসনের সঙ্গে অধিত মানবিক উপাদান হিসেবে পরিগণিত । 

বস্তগত উপাদান ঃ বিদ্যালয়ের প্রশাসন-ব্যবস্থার বস্তগত উপাদান 
বহুব্ধি। বিদ্যালয় গৃহ, সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, শিক্ষণ-ব্যবস্থাপনা, পাঠক্রম 

(০ 710০7011017), সহ-পাঠক্রমিক কার্ধাবলী (0০-০৪100158191 2০01055) 

সংগঠন, শৃঙ্খলা বিধানের ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই বস্তগত 
ও কর্মভিত্তিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত । এর মধ্যে যেসব উপাদান* প্রশাসনিক 

প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জডিত তার মধ্যে সময়-তালিকা (7076 91016), 

শৃঙ্খলা বিধান, বিদ্যালয় পরিদর্শন, পাঠক্রমিক কার্যাবলী (0ম150191 

৪০011095) সংগঠন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

প্রঞ্রা্ম প্পিল্কিক (ঢ6807799897) 2 

“বিদ্যালয়” শবটি বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ের ওপর একটি সামগ্রীক মনোভাব 

ব্যক্ত করে। সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর সর্বাহগীন বিকাশের লক্ষ্য ও 

উদ্দেশ্ট নিয়ে বিগ্ভালয় স্থাপন করা হয় । বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান উপাদানগুলির 
যধ্যে পরিচালক সমিতি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যবিষয়, অভিভাবক, স্থাশীয় 

পরিবেশ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখফোগ্য। যেখানে এবচিত্র্য আছে দেখানেই: 



৭৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

প্রয়োজন হয় সমন্বয় ও একা বিধানের প্রচে্টা। এক্য, সমগ্বয় ও পারস্পরিক 

সহযোগিতা ছাড়া বিদ্যালয়ের মৌলিক উদ্দেশ্ট অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শিক্ষা সার্থক কূপ 

প্রধান শিক্ষতকর গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু কে সেই কর্ণধার? ধিনি 

ভুমিকা বিদ্যালয় জীবনের বৈচিত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে 
উপাদানগুলিকে সক্রিয়, সুসমঞ্স ও গতিশীল করে তুঙ্গতে পারেন, তিনি 

হলেন প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষকই হলেন প্রকৃত সমন্ব-সাধক। তিনি 

ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, পাঠ্যবিষয়, পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া, পরিচালক সমিতি 

ও সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সাংগঠনিক উপাদানের মধ্যে 

সমতাভিত্তিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন । তারই প্রচেষ্টা সামর্থ্য, দক্ষতা ও 

ব্যক্তিস্থের যাছ্মন্ত্রে সংগঠনের মৌলিক স্থরটি (7:০০) ধ্বনিত হয়ে ওঠে। 
সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি সমাজ-জীবনে এ্রক্যতান স্ব করে। সতবাৎ প্রধান 

শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্বের গুরুত্ব সীমাহীন । 

অনেকে প্রধান শিক্ষকের গুরু হপূর্ণ পনবৈশিষ্্যকে জাহাজের ক্যাপটেন, ঘড়ির 
প্রধান স্প্রিং গাভীর এঞজিন ইত্যাদির সঙ্গে তুলন1 করেন বাহৃতঃ এ উপমা 
আংশিক সত্য | কারণ, বিস্ভালম্ন পরিচালিত হয় প্রধান শিককের নির্দেশে। 

এখানকার যাবতীয় কাজকর্ম, রীতি-নীতি, ক্রট-বিচ্যুতি, লক্ষ্য ও আদর্শ 

ইত্যাদির জন্য তিনিই দায়ী। কিন্তু বিল্তালয় আর যানবাহন বা কারখানা 

পরিচালনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। যানবাহন পন্লিচালনার জন্থয 
যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সামগ্রী উৎপাদন এবং হিসেব-নিকাশের জন্য অফিস পরিচালনা 

ইত্যাদির সঙ্গে মান্থৰ তৈরির জন্য বি্াালর পরিচ'লনা কখনও এককথা হতে 

প্রধান শিক্ষকের পারে না। শেষোক্ত বিষয়টির ক্ষেত্রে মানসিকতা ও 

হাতটি মানবিকতার প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। নিদিষ্ট নিয়মে যন্ত্র 
চালসালেই সামগ্রী তৈরি হবে, ক্যাপটেনের নির্দেশ বলে নাবিকের কলা-কৌশলে 
জাহাজ চনবে কিন্ত প্রান শিক্ষকের হুম অন্থসারে শ্রেণী পরিচালনা করলেই 

শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করতে পারে না। শিক্ষালাভ করা ওজ্ঞানার্জ নে সাহায্য 

$. 05৮ 60৩ 25510800106 1৪ 6০ 609 ৯১০), 626 115-7099] ৮০ 8106 15901) 1709, 

02 509 9081365 60 805 868500৭1010, ট0৪ 18550 25536521৪6০ 609 901300 1,? 
সপ্ত 0. 77781, 
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করাঁ_এ ছুটি ক্ষেত্রেই মানসিক অবস্থাই হুল বড় কথা।: মানসিক অবস্থার 
সঙ্গে যন্ত্রের কোন প্রকার তুলনাই চলে না। মানসিক অবস্থার ওপর যেসব 
মানবিক উপাদান প্রভাব বিস্তার করে সেই সব উপাদানকে সন্ররিয় ও 

সংবেদনশীল ক'রে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারলেই বিজ্তালয় 

পরিচালনা সম্ভব। তাই বলা হয় বিদ্যালয় প্রশাসন এক প্রকার কলা (410 

এই কলা-কৌশল সম্পূর্ণ মানবিক, তাই এটা জটিল ও সমস্থাস্থচক। বিষ্ালয় 
প্রশাসনরূপ কলাকৌশল প্রয়োগের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের | এদিক থেকে প্রধান 

শিক্ষকের পদটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ__একথা অস্বীকার করা যায় না। 
প্রধান শিক্ষকের কার্ধাবলী (চ1)০61005 ০6 ৪. 77580108506) 2 

বিদ্যালয় জীবনে প্রধান শিক্ষকের অস্তিত্বকে সৌরমগ্ুলের সুর্যের সঙ্গে তুলন! 
কর] চলে । প্রধান শিক্ষককে কেন্দ্র করেই যেন গ্রহ-উপগ্রহরূপ সংশ্লিষ্ট মানবিক 

উপাদান ত্ব-ন্ব কর্মহ্চী পালন করেন । বিদ্যালয় সংগঠনের যাবতীয় শক্তির 

উৎস হলেন প্রধানশিক্ষক | স্থতরাং, তীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুবিধ । আলোচনার 

স্থবিধার্থে প্রধান শিক্ষকের কার্ধাবলীকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। 
যথা-_-(১) শিক্ষণ (7680107£), (২) পরিশাসন (10171502110), 

(৩).তত্বাবধান (98715151077), (৪) সমন্বয় (00-01010211017)। 

(১) শিক্ষণ (69011256) £ প্রধান শিক্ষক মূলতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পরে 

তিনি হলেন শিক্ষকদের প্রধান; তাই তিনি প্রধান শিক্ষক। স্তরাং শিক্ষক 

হিসেবে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্পূর্ণ। ভাল শিক্ষাদানের দক্ষতা 

যে কোন শিক্ষকের মর্ধাদা বুদ্ধি করে । স্পর্ধান শিক্ষককে প্রথমেই এই মর্ধাদার 

অধিকারী হতে হবে । তার শিক্ষণ-দক্ষত] বিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে 

প্রভাবিত করে। এর দ্বারা প্রধান শিক্ষকের প্রতি সহ-শিক্ষকদের আন্মগত্য ও 
শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষণ-কর্ম পরিচালনা সহজতর হয়। তাই প্রশাসন 

সংক্রান্ত কর্মের মাঝে প্রধান শিক্ষক যতদূর সম্ভব পাঠদানে আত্মনিয়োগ 
করবেন এটাই বাঞ্ছনীয়। সপ্তাহের প্রায় চ্িশটি ক্লাশের মধ্যে অস্ততঃ 
কৃডিটি ক্লাশ প্রধান শিক্ষকের কর্মসথচীর তালিকাভূত্ত হবে। তবে যে সব 

1. তুলনীয় ২ “2159 ৪০০০৫ 0০ 0০০০% 05565586855 86801)678 8120৩ 8106 00200179615 

0100 6০ ৪6৯ $08109 508 01985 110 1160. 0৫ 659 881%7 10 0838, 00৮ 16 08210816067 

০ 01৪ 10016185159 7905 118 17069769৮, 

70, 15, 81%57767169--1৮5৩ এ ৮৮ 01 7195885108 900098940115% ৮" 106. 
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বিষয় তিনি পডাবেন সেসব বিষয়ে তিনি যে বিশেষ পার্ডিত্যের অধিকারী 

হবেন- এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রধান শিক্ষকের পডানোর বিষয় হবে 

প্রধানতঃ ইংরেজী এবং আর যে কোন একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয ( যেমন 

ইতিহাস, অর্থনীতি-পৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি ) হলে ভাল হয়। বিদ্যালয়ের উচ্চ, 

মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীতে প্রধান শিক্ষকের ক্লাশ ধার্য করাই, বাঞ্চনীয়। এর ছার 

সাধারণ পরীক্ষায় (01110 71001720107) শিক্ষার্থীদের সাফল্যের দায়িত্ব 

যেমন তিনি পালন করতে পারেন, তেমনি অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর নিকট 

সান্নিধ্যে আসতে পারেন। উপরস্ত বিদ্যালয়ের উচ্চ, মধ্য ও নির্ধী এই তিনটি 

শ্রেণীর শিক্ষণের সঙ্গে শি থাকাব ফলে সামগ্রিক ৮০০ 
লা শি শপ ীপিস্পপা 

এবপ যোগস্থত্র থাকার ফলে যেসব ডা টি হয তা হল-_ 

(ক) প্রধান শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত শ্রেণী-শিন্ষণের রীতি ও পদ্ধতি সহ- 

শিক্ষকদের নিকট আদর্শ পাঠ (৬০০] 1555071) রূপে পরিগণিত হতে পারে । 

(খ) সহ-শিক্ষকর শ্রেণী-শিক্ষণে যেসব অস্ত্রবিধার সম্মুখীন হর্ন সেগুলি 

সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক সহজে অবহিত হতে পারেন ও অস্থুবিধা দুরীকরণের 

ব্যবস্থা! গ্রহণ করতে পাবেন। ূ 

গে) প্রধান শিক্ষকের শিক্ষণ-কর্ধ শিক্ষণ ও প্রশাসন-কর্ষের ব্যবধান 

দূরীভূত করতে পাবে । প্র 

(ঘ) শিক্ষণের দ্বার! প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীব মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য 

গডে ওঠে । এক্ষেত্রে প্রশাসক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অপেক্ষ! শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক 

অনেক বেশী হছতাপূর্ণ। | 

(৫) পরিশাসন বা প্রশাসন (1701015656102) 2 বিদ্যালয়ের 

আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের ওপর স্স্ত থাকে। 

এর জন্য তাকে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, স্থুচতুর ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী হতে 

হয়। প্রশাসন ও পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষককে মোটামুটি যেসব কর্ধন্থচী 
অনুসরণ করতে হয় সেগুলি হল-_ 

শিক্ষাকর্ম পরিচাঁলন। £$ দেনন্দিন শিক্ষাকর্ধ পরিচালনার জন্ত প্রধান 

শিক্ষককে সহকর্মী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতির হিসেব রাখা অনুপস্থিত 
শিক্ষকের স্থানে অন্ত কোন শিক্ষক নিয়োগ; সহকর্মদের মধ্যে কর্মবণ্টন ; 
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শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির ছিসেব গ্রহণ; শ্রেণীকক্ষ ও সামগ্রিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার 

মধ্যে সমন্বয় সাধন ; নতুন নীতি সম্পর্কে শিক্ষকদের যতামত ও পরামর্শ গ্রহণ; 

মুল্যায়ন ব্যবস্থার কর্মী প্রণয়ন ও আমুসঙ্জিক ব্যবস্থা গ্রহণ; বিদ্যালয়ে ' শিক্ষা 
পরিবেশ স্থষ্টি করা; শিক্ষক ও অন্তান্ত শিক্ষাক্মীদের ব কাজের তদারকী করা; 

সহ-শিক্ষামূলক কর্মস্থচী সংগঠন ও পরিচালন; সভা-সমিতি, আলোচনা ; বিতর্ক 

সভার অয়োজন ইত্যাদি কর্ম-পরিচালন1করা। এছাডা সহকর্মীদের শিক্ষণ- 

প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা; বিদ্যালয়ের সামগ্রিক রিপোর্ট তেরি করা, সহকমীঁদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ, ক্রয়, মেরামত, সংরক্ষণ ও শ্রেণীকক্ষের 

প্রয়োগে তা ব্যবস্থা করাইত্যাদি সম্পাদন করতে হয়। ্ 

অফিস-সংক্রান্ত প্রশাসন প্রক্রিয়! 2 দক্ষ কারণিকের সাহায্যে বিদ্যালয়ের 

অফিস-সংক্রান্ত কাজ পরিচালন] কর! হয় । কিন্তু প্রশাসক হিসেবে প্রধান শিক্ষক 

অফিসের যাবতীয় কর্মের জন্য দায়ী। অফিসের নথিপত্র বিছ্যালয়-জীবনের 

আলেখ্য। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়ের নথিপত্র জনসাধারণের 

নিকট যে কোন মুহুর্তে তুলে ধরাযায়। এক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য প্রধান 

শিক্ষককে বহুবিধ গুণ ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। যেমন--(১) অফিসের 

খাতাপক্র, নানা ধরনের রেকর্ড ও হিসেব-নিকেশ সংরক্ষণে প্রধান শিক্ষক দক্ষ 

হলে অফিনটি স্বাভাবিকভাবে সাজানো-গৌছানে। থাকবে । €২) রেকর্ড 

ও নথিপত্রে যাতে নির্ভুল ও সত্য তথ্যপূর্ণ হয় সেদিকে প্রধান শিক্ষকেই 
নজর রাখতে হয়। ভুল তথ্যকে সংশোধন করে রাখতে হবে। এর প্রাতিটি 

ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর থাকবে । (৩) বিদ্যালয়ের রেকর্ডপত্রে পাতার 

নম্বর বসানো, স্থায়ী রেকর্ডে কালি দিয়ে লেখা, দিন পঞ্জিকা ও লগ-বই (].0£ 

১০০%) ব্যবহার কর! ইত্যাদি অফিস-সংক্রান্ত কর্মস্থচীর অন্তর্ভুক্ত | (8) প্রধান 

শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল আথিক প্রশাসন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠভাবে পালন কর]। 
অর্থসংগ্রহ, ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ, ছাত্র-দত্ত বেতন আদায়, 

শিক্ষকদের বেতন দেওয়া, তাদের প্রভিডেগ ফাণ্, গ্রাচুইটি ইত্যাদি হিসেব 
রাখা, সরকারী অহ্থদান গ্রহণ, হিসেবপত্র পরীক্ষা (8৩৭10 করানে। প্রভৃতি কর্ধে 

প্রধান শিক্ষককেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তাই এসব বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট 

পারদর্শী হতে হয়। (৫) ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের কোয়ার্টার, বিষ্যালয় গৃহ মেরামত, 
সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়ের সাজসরঞ্াম, আসবাবপন্ধ ক্রয় ও মেরামত ইত্যাদি নানা 



৭৮” শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

বিষয়ের হিসেব-নিকাশ ও অর্থ-সংক্রান্ত কার্যাবলী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বাধীন। 
€১) প্রশাসন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মের সঙ্গে জডিয়ে” আছে পত্র-বিনিময় সংক্রান্ত 
দারিত্ব। সরকারী শিক্ষাবিভাগ, ইনস্পেক্টুর অফিস, সামাধিক অন্ঠনঠি প্রতিঠান 
ইত্যাদির সঙ্গে নান বিষয়ে পত্র-বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। এর জন্য ক্রমিক 

নম্বরযুক্ত ফাইল ব্যববার, সেগুলিকে সা জিয়ে রাখার ব্যবস্থাপনা প্রধান শিক্ষকের 

বিশেষ কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত বিষয় । | 

(৩) তনত্বাবধান (5361:515$011) 2 ইংরেজী 9006£%15$92১ শবটির 

মধ্যে ছুটি অংশ লক্ষ্য করা যায়। যথা__ 5467 এবং 45151017) তাই 

কথাটির মৌপিক অর্থ হল ওপর থেকে লক্ষ্য করা। অর্থাৎ কমির্টি সঠিকভাবে 
পরিচালিত হচ্ছে কি না এটা লক্ষ্য করাই হল তত্বাবধান কর1। প্রাসঙ্গিক 

নীতিগুলি হল-_ 

প্রথমতঃ, শিক্ষণ-প্রসঙ্গে তত্বাবধায়কের কাজ হল শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সামশ্রিক- 

ভাবে লক্ষ্য কর এবং প্রক্রিয়ার সঠিকতা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা । স্বকীয 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় তত্বাবধায়ক হলেন শ্রেষ্ঠতর গুণী ব্যক্তি। তিনি ব্যাপক 
দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী । তাই তিনি তত্বাবধায়ক বাঁ উপদর্শক (০5:5622)। 

৮১ 

দ্বিতীয়তঃ, তত্বাবধায়ক কখনও বিনাশকারী সমালোচক (8505০615০ 

536০) হতে পারেন না) তিনি হবেন সহকর্মীদের ক্রর্ট নিবারণের (1765€7- 
0 1১০1০:) সহায়ক । বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য । 

সেখানে শিক্ষকরাই প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাঁকর্ধে নিয়োজিত । বহুবিধ গুণ না থাকলে 

সার্থক শিক্ষক হওয়া যায় না। কিন্তু শিক্ষকরা মানুষ_তাই তাদের ভূল-দ্রটি থাকা 

্বাভাবিক। নবাগত শিক্ষকদের ভুলের পরিমাণ অনেক বেশী হতে পারে । তাই 

তত্বাবধায়কের কর্তব্য হল তাদের ভুল ধর] ও ভূল সংশোধনের জন্য সহযোগিতা 

ও পরামর্শ দান করা। তত্বাবধায়ককে বলা হয় গঠনমূলক সহাযক 
(00175006152 1)617961)। 

তৃতীয়তঃ। তত্বাবধায়ককে শুধু ক্রটি নিবারণ বা গঠনমূলক সহায়ক হিসেবে 
তদারকী প্রক্রিয়া পরিচালনা করলে চলবে না, তাকে হতে হবে হজনধর্মী- 

তত্বাবধায়ক (0:592015৩ 90092151507) | যেষন, সহকমীদের ভূল ধর]! যায় এবং 

তুল সংশোধনের জন্য আদেশ বা নির্দেশ দান কর] যায়। আদেশ বা নির্দেশ 

কখনও অন্ভের উদ্যোগশীলতা। (77161806) এবং হ্জনলীলতা(0:520165)কে 



সাধারণ সংগঠন ও পরিশাসন ৭৯ 

সঞ্ীবিত করতে পারে না। আবার ক্রটি সংশোধনের জন্ত সহকর্মীকে নান! 

ধরনের ইঞ্গিতও (508£55007) দেওয়া যেতে পারে । সহকর্মী সেই প্রস্তাব 
অনুসারে নিজের ক্রি সংশোধন করে স্বীয় শিক্ষণ যোগ্যতার উন্নতি করতে 

পারেন। কিন্ত অন্থকরণ অথবা! আদেশ পালনের মধ্যে স্জন-ধমিতা থাকতে 

পারে না। শিক্ষকদের মৌলিক কর্ধের সঙ্গে স্জনলীলতা অহ্িত। তাই 
তত্বাবধায়কের কাজ হুল সহকর্মীদের মধ্যে মৌলিক হৃষ্টিধ্মী কর্মে উৎসাহিত 

করা। এর জন্য সময় তালিকায় নির্ধারিত ও নিয়মাংলীর সীমায় সীমিত কর 

থেকে শিক্ষককে মুক্তি দিতে হবে। শিক্ষককে মৌলিক চিন্তা ও কর্মের 
বাস্তবায়নে উৎসাহিত করা! এবং অস্থুবুল স্থযোগ স্ষ্টি করাই হল সিমুলক 
তত্বাবধানের বেশিষ্ট্য। 

অবশেষে বলা যায়, তত্বাবধান প্রত্রিয়! হল অনুপ্রেরণার উৎস। বিদ্যালয়ের 

শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকম্মী ও অধস্তন কর্মচারিবুন্দের কাছে তত্বাবধায়ক হবেন 

বন্ধু, বিজ্ঞ দার্শনিক ও পরিচালক । সকলেই তীয় কাছে আসবেন বন্ধু মনোভাব 
নিয়ে, তার গুণবত্বা ও বিগ্যাবত্তার ওপর আস্থা রেখে সকলেই তার উপদেশ 
শুনবেন, তার নির্দেশ নির্ভুল, তাই সকলেই তার দ্বারা পরিচালিত হতে 
চাইবেন। এর ফলে তত্বাবধান প্রক্রিয়া হবে বি্যালয জীবনে সকলের কাছে 

অনুপ্রেরণার উৎস-_-এর মধ্যেই নিহিত আছে তত্বাবধানের তাৎপর্য । 

প্রধান শিন্দকের তত্বাবধনের দায়িত্ব মূলতঃ সুষ্ঠ প্রশাসন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত । 

তার সামগ্রিক তত্বাবধান ক্রিয়াকে আমরা মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করতে 

পারি, যথাঁ(১) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মল (৬৬616571602 65201161270 

680£1)6), (২) শিক্ষাঁপ্রক্রিয়া তদারক (90101515101) 0£ 66580171075), 

(৩) মুল্যায়ন কর্মস্থচী তত্বাবধান (500০7515101 ০৫ 852102010]) 70101) 

এবং (৪) বিদ্যালয়ের গৃহ পরিবেশ, নিবন্ধীকরণ ও হিসেব তত্বাবধান (901901%1- 

3101 01 501)00] 70120 16515690101) ০11 2100 8.০000176) 

শিক্ষক-ন্ক্ষার্থীদের হজল £ শ্রেণীকক্ষে, বিষ্ঠালয় পরিবেশে, এমন কি 
সামাজিক পরিবেশে শিল্দার্থীর মঙ্গল সম্প্কে তত্বাধান করা প্রধান শিক্ষকের 

দায়িত্ব । বিদ্যালয় স্থাপিত হয় শিন্ষার্থীর সর্বাঙীন উন্নয়নের জন্তে। এখানে 

তারাযে বাচার কৌশল (2:0£ 1151716) শিক্ষালাভ করে সেই কৌশল 
বাস্বাক্িত হয় সমাজের বিভ্তৃত কর্মক্ষেত্রে। তাই বিভ্ার্ীয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর 



৮০ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পত্ধিবেশ 

বিকাশ কিভাবে হয় সেটা যেমন প্রধান শিক্ষককে তদারক করতে হয় তেমনি 
সমাজের বাস্তব পরিবেশে সেই লব্ধ শিক্ষাকে তারা বাস্তবায়িত করতে পারছে 

কিনা সেটাও তীর লক্ষ্য করার বিষয়।" বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর শারীরিক 
ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, অস্থস্থতায় চিকিৎসার ব্যবস্থাপ না ইত্যাদি প্রধান 
শিক্ষকের পক্ষ থেকে লক্ষ্য করার বিষয় । এছাডা হোষ্টেল-পরিবেশে শিক্ষার্থীদের 

স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের ও পড়াশুনার ব্যবস্থা, স্থবিধা-অন্থুবিধ! ইত্যাদি বিষয়ে 

তদারক করার জন্য হোষ্টেল পরিচালককে (90196121)62)0186) যথাধথ পরামর্শ 

দেওয়াও প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য । 

শিক্ষক-সহকমীদের কোয়ার্টার সম্পকিত স্থযোগ-ক্বিধা, গৃহ পরিবেশের 

অভাব-অভিযোগ, পারিবারিক শুভ-অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে প্রধান শিক্ষককেই 

খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের স্থযোগ-স্থবিধার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করতে হয়। 

সহ-কমীদের স্থখ-ছুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ--ইত্যাদির সঙ্গে একাত্ম 

হওয়া প্রধান শিক্ষকের একাস্ত কর্তব্য কর্ম। 

শিক্ষণ-প্রত্রিয়! তন্বাবধান £ বি্ভালয়ের বিচিত্র কর্ণের কেন্দ্রীয় বিষয 
হয় শিক্ষণ-প্রক্রিয়া। শিক্ষকরা শেখান আর শিক্ষার্থীরা শেখে অথবা শিক্ষার্থীর 

শিক্ষালাভে শিক্ষক সাহায্য করেন_-এটাই মুঙ্গতঃ শিক্ষণ-প্রক্রিয়া। শিক্ষণের 
জন্যই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । তাই কিভাবে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে এ 

বিষয়ের ওপর প্রধান শিক্ষককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। শ্রেণীকক্ষে তত্বগত 
ও ব্যবহারিক পাঠদানের সময় শিক্ষক কিকি অস্থবিধার সম্মুখীন হন, কি কি 

বিষয়ে অস্থবিধা অনুভব করেন, শিক্ষক সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ ও উপকরণ 

ব্যবহার করেছেনকি ন] ইত্যাদি বিয়় তদারক কর] প্রধান শিক্ষকের 

কর্তব্য । শুধু তদারক করলেই চলবে না, শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় 
অন্থুবিধ! দূরীভূত করে সথযোগ-হ্থষ্টির জন্য প্রধান শিক্ষককেই অগ্রসর হতে হবে। 

তিনিই সহকর্মীকে পবামর্শ দেবেন, শ্রেণীতে পাঠদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন 

করবেন, উপকরণ ব্যবহারে প্রগতিশীল পস্থার নির্দেশ দেবেন । তবে মনে 

ব্াখা প্রয়োজন, প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষক" এবং সহকমীদের 

নিকট অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য (প্রধান মাত্র। তাই সহ- 

কর্মীকে আদেশ বা উপদেশ দেওয়ার পরিবর্তে সাজেস্শান দিতে পারেন । 

অবশ্থ এরূপ সাজেদ্শান শিক্ষার্থীদের সামনে না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । জফিসে 
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সহকর্মীকে ডেকে তিনি ত্রুটিপূর্ণ বিষয়টি বুঝিয়ে বঙগবেন । মনে রাখা উচিত, 
প্রধান শিক্ষকের পক্ষ থেকে সহকর্মীকে সাজেসশান দেওয়া তখনই সার্থক হবে 
যখন সহকর্মী অফিস কক্ষ থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে কর্তব্য পালনে তৎপর 
হবেন। শিক্ষকদের প্রর্তি আচরণে প্রধান শিক্ষক হবেন বন্ধুভাবাপম্ন ও 

সহান্ভূতিশীল সহকমীঁ এবং মনে করবেন তারা সকলেই সমমর্যাদাসম্পন্ন একই 
পরিবারের পরিজন | 

প্রধান শিক্ষকের পধবেক্ষণ ও তত্বাবধান দায়িত্ব শুধু শ্রেণীকক্ষে ও অফিসে 
সীমিত রাখলে চলে না। বর্তমান বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে শিক্ষণীয় "বিষয়ের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেয়েছে । তত্বগত শিক্ষার সঙ্গে "সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর গুরুত 

আরোপ কর] হচ্ছে। এটা শুধু বিজ্ঞান, কারিগরী, ক্রাফ উ-এর ক্ষেত্রে নয় 

মানবিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক বিষয় প্রবর্তন কর? হচ্ছে । শিক্ষার ক্গেজজ 

এখন চার দেওয়ালের সীমায় আবদ্ধ নয়। পরীক্ষাগার, পাঠাগার, কর্মশালা, 

কলাকক্ষ, শিল্পকক্ষ, ব্যায়মাগার, খেলার মাঠ, কৃষিক্ষে্র (কৃষিবিষ্ভালয়ের জন্য ) 

প্রভৃতি বিভিন্ন কক্ষে বাস্বানে বিচিত্র ধারায় শিক্ষাকর্ম বিহ্যমান | প্রধান শিক্ষক 

স্বীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংঙ্িষ্ট বিভিন্ন শিক্ষাধারা (9058705) তদারক করবেন ও 

শিক্ষাকর্ণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন--এটাই সবজনকাম্য | 

(গ) মুল্যায়ন কর্মসূচী তন্বাবধান 2 শিক্ষণ আর মৃল্যায়ন ব্যবস্থার 
সম্পর্ক অতি নিবিড | মৃল্যায়ন ছাড শিক্ষণের প্রগতি অস্ধাবন করা যায় না। 
তাই শিক্ষ-ব্যবস্থা তদারক করার সঙ্গে সঙ্গে মুল্যায়ন ব্যবস্থাও তস্বাবধান 
করা প্রধান শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য । এর জন্য প্রথমতঃ প্রধান শিক্ষক নিজে 

যেমন শিক্ষার্থীদের গৃহে পাঠচর্চার খাতা (5707)6 €৪91), শ্রেণীর কাজ (01555 

85516170926) ইত্যাদি সময়মত পরীক্ষা করবেন তেমনি সহকর্মীরা শিক্ষার্থীদের 

খাতাপত্র পরীক্ষা করে দিচ্ছেন কি না__তাও লক্ষ্য রাখবেন । 

দ্বিতীয়ত আধুনিক শিক্ষায় শুধু প্রাস্তিক.(65701021) বা বাধিক (227591) 
পরীক্ষার পরিবর্তে সারা বৎসরব্যাপী মৃল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। তাই 
লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপজ্জের মান, পরীক্ষা কক্ষের তত্বাবধান, ফলাফলের 
পুস্তকে প্রতিটি শিক্ষার্থীর নম্বর-সংরক্ষণ__ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তদারক করা 
প্রধান শিক্ষকের অপরিহার্য কর্ম। 

21০0০. ৮ 11--6021)' 
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তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীদের প্রগতি পত্র (0:0£535 16০10), সধাত্মক পব্িচয় 

লিপি (081001961৮6 20010 ০810), বিশেষ বিশেষ পাঠোন্নতিস্থচক লেখচিত্র 

€£81) প্রভৃতি যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রধান শিক্ষকের তত্বাবধান 

কর্মন্থচীর অন্তর্ভূক্ত বিষয়। ্ 

€ঘ) বিভ্যালয়গৃহ-পরিবেশ? নিবন্ধীকরণ ও হিসাব তন্বাবধান ঃ 
প্রথমতঃ বিগ্ালয়গৃহ-পরিবেশ শিক্ষা-পরিবেশের দেহ-কাঠামো শ্বরূপ | দ্বেহটিকে 

স্বাস্থাসম্মত করে তুলতে পারলে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির পরিচালনাকে সহজতর 

করা সম্ভব। তাই বিদ্যালয় গৃহ-পরিবেশের সম্প্রসারণ, ক্ষয়-ক্ষতির মেরামত, 
প্রয়োজনীয় কক্ষ সংগঠন ও সাজসজ্জা ইত্যাদি বিষষ তদারক কর] প্রধান 

শিক্ষকের দায়িত্ব । দৈনন্দিন শিক্ষাকর্ধ পরিচালনা এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী, 

শিক্ষাকমীদেব প্রযোজনীয় হুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এ পরিবেশাটিকে 

পরিফার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করে তোলার ব্যবস্থা কর] প্রধান শিক্ষকের 

কর্তব্য । তাই পরিবেশ তত্বাবধান করা তার দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের অন্তুক্ত। 

দ্বিতীয়ত বিদ্যালয় অফিসটি হল বিদ্যালয় জীবনের হৃদপিও স্বরূপ । এই 
অফিস পরিচ।লনার জন্ত করণিকের কর্মের তদারক কবাঁ, নিজে কাজ করে 

দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, প্রয়ে'জনীয় সংখ্যক করণিকের অভাবে দক্ষ শিক্ষকের ওপব 

অফিসের আংশিক দায়িত্ব-অর্পণ করা, দেনন্দিন আথিক হিসাব পরীক্ষ1 (01901) 

করা প্রধান শিক্ষকের একান্ত কতব্য । বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মের দায়িত্ব শিক্ষক 

বা শিক্ষাকমীর ওপর যেমন ভাবেই অর্পণ করা হোক না কেন কর্ণের ক্রটি- 

বিচ্যুতিব জন্তে প্রধান শিক্ষকই দায়ী হবেন। স্বতরাং শিক্ষক, গ্রস্থাগারিক, 

করণিক, ডেমনষ্রেটর, দরওয়ান, ঝাড়ুদার ইত্যাদি সকলের কর্জের যথাযথ 

পর্ধবেক্ষণ ও তদারক করা প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য । 

€৪) সংযোগ ও সমন্থয় (017৮80০6270 0০-0:0175961022) 5 শিক্ষার্থীব 

সমাজভিত্তিক সর্বাঙ্গীন বিকাশকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়-জীবনে প্রবাহিত হয 

বিচিত্র কর্মম্বোত। এই কর্ধস্রোতে মুখ্যতঃ ছুটি উপাদান ক্রিয়াশীল__যথা, 

মানবিক উপাদান এবং বস্তভিত্তিক উপাদান । প্রথমটি ভিন্ন 'ছিতীয়াটি নিজীব ও 

অচল। তাই প্রথমটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া ও যথাযোগ্য 

ব্যবস্থা অবলম্বন করণ প্রয়োজন । 
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মানবিক উপাদান প্রধানত: শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারী, 
পরিচালক সমিতির সভ্যবুন্দ, অভিভাবক, আঞ্চলিক অধিবাসী ও শিক্ষাদরের 

কর্নচারিবৃন্দের মধ্যে সীমিত । মানবিক উপাদানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল বেষম্য 
ও মতবিরোধ । উপরোর্ভ প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর যেমন গোষ্ঠীগত মৃত ও আদর্শ 

স্বাছে, তেমনি আবার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত মত ও আদর্শ 

আছে। আবার বর্তমানে রাজনীতির প্রভাব বিদ্যালয়ের মানবিক উপাদানের 

মধ্যে অনেক বেশী বৈষম্য ও স্বাতন্ত্য হ্ষ্টি করেছে । ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, 
অভিভাবক, পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দের মধ্যে আদর্শ ও মতবিরোধ চরম 

মবস্থায পরিণত হতে চলেছে । আদর্শগত ছন্দ প্রকট হলে মানবিক স্তর পেরিয়ে 

অমানুষিক স্তরে পৌছাতে পারে । তাই বিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসেবে প্রধান 

শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য হল মানবিক উপাদানের বিচিত্র ধারার সঙ্গে 

সংযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করা। এক্ষণে সংযোগ স্থাপনের বিভিন্ন দ্িকগুজি 

আলোচনা করব 2 

(ক) সহশিক্ষকদের সঙ্গে সংযোগ £ প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য হল সহ- 
শিক্ষকদের শিক্ষাগত সামর্থ্য, বৃত্তিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত 
হওয়া এবং প্রত্যেকের সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুসারে কর্ম ব্টন কর1। সহকর্মীদের 

মধ্যে খেযালী, আবেগ প্রবণ, স্ুশ্ম্ম সংবেদনশীল, কল্পনাপ্রবণ, উৎসাহী, যুবা, বুদ্ধি 

বিকার বরো শিক্ষণ-প্রাঞ্ত নন এমন বিচিত্র ধরনের ব্যক্তি থাকেন। 

বৈষম্য রয়েছে এপ ব্যক্তি-বৈষম্যেব মধ্যে সামপ্তন্য বিধান করে প্রধান 

শিক্ষক শিক্ষামূলক, সহশিক্ষামূলক ও পরিশীসন সম্পকিত কর্মে সহশিক্ষকদের 
গ্রণাবলীর সুষ্ঠ প্রয়োগ করেন। 

দাখিত্ব ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ কর1 গণতান্ত্রিক প্রশাসনের মূল নীতি । 

প্রধান শিক্ষক তার দায়িত্বকে সহকমীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারেন। 

বিদ্যালয়ে ক্রীভা বিভাগ, আলোচন1 ও বিতর্ক বিভাগ, সাহিত্য ও পত্রিকা বিভাগ, 

দায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রদর্শনী বিভাগ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ বিভাগ ইত্যাদি থাকে। 
যন সকল বিভাগের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের ওপর স্থস্ত। 

তা সত্বেও বলা যায় যে তিনি নিজে প্রতিটি বিভাগের শীর্ষে অবস্থান না করে 

প্রবীন শিক্ষকদের ওপর এক একটা বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করে দেবেন ; আবার 

পরিদর্শন সংক্রাস্ত দায়িত্ব সহকমীদদের মধ্যে বন্টন করে, দেওয়াও যুক্তিযুক্ত । 
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যেমন- পরীক্ষা তত্বাবধান, পরিচ্ছন্ততা রক্ষা, প্রার্থনা সভা পরিচালন, হোষ্টেল 

তদারক, খেলাধূলার ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপাবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সামঞ্র্ত 
বিধানের জন্য শিক্ষকদের ওপর ক্ষমতা প্রদান করা নীতিগতভাবে ভাল কাজ । 

বিগ্যালয়ের উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ, শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রযোগ প্রভৃতি বিষয়ে নতুন 

কিছু করার সময় সহকমাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য | 

নিয়োগপত্র প্রদ্দানের পর প্রত্যেক শিক্ষকের সামাজিক ও শিক্ষা সম্পকিত পটভূমি 
এবং তার বক্তিগত জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রত্যেক প্রধান 

শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ। শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্ত!, শিক্ষণ সম্পর্কে 

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ, প্রধান শিক্ষক সহ প্রত্যেকের কর্মের গঠন- 
টা মি মূলক সমালোচনা, সার্থক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি প্রদান 

_--ইত্যার্দি বিষয রাফ মিটিং-এ আলোচনা করে প্রতিটি বিষষ সম্পর্কে বাঞ্ছনীয 

ব্যবস্থা অবলম্বন কর] যায়। প্রধান শিক্ষকেব সঙ্গে সহকর্মীদের যোগস্থত্র রক্ষা 

প্রয়োজনে এবং শিক্ষকর্দের কর্ধের মধ্যে সামগ্রশ্ত বিধানের জন্য মাসে অস্ততঃ 

একটি কবে ষ্টাফ মিটিং ডাকা বাঞ্ছনীয়। ষ্টাফ মিটিং-এর দ্বারা যে সফল 

লাভ করা যার তা হল-_ 

২ €) নতুন শিক্ষককে তার কর্ধে সাহায্য করা যায়। 

(11) শিক্ষকদের সাধারণ সমস্যার সমাধান করা! যায । 

(111) সরকাবের নির্দেশনামা অথবা পরিচালক সমিতির সিদ্ান্তগুলিকে 

আলোচনার দ্বারা সুস্পষ্ট করে সকলকে সে সম্বন্ধে অবগত কবানো যায় । 
(৫০) মিটিং-এ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষকদের শিক্ষাগত ও বুত্তিগত 

যোগ্যতা বৃদ্ধির উপায় যেমন নির্ধারণ কর' যায় তেমনি নব নব শিক্ষণ-পদ্ধাতি 

প্রয়োগের উপায় নির্ধারণ করাও সম্ভব হয়। 

() বিদ্যালয়ের সময়-তালিকা সংগঠন, নতুন কোন পরিকল্পন1 গ্রহণ, 

মূল্যাযনের কর্মস্থচী নির্ধারণ, অতিরিক্ত কর্মভিত্তিক পাঠ্যস্থচী নির্ধারণ-_ ইত্যাদি 

বিষয় ষ্টাফ মিটিং-এর মাধ্যমে করাই যুক্তিযুক্ত । 

(৮1) শিক্ষকদের সামাজিক জীবনধারার উন্নয়ন, শিক্ষকের জঙ্গে 

অভিভাবকদের সম্পর্ক ও তার উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। 

খে) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংযোগ £ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্পূর্ণ কর্সেব 

সাফল্যের প্রধান স্ত্র হল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তার যোগ্য । যদি কোন প্রধান 

শিক্ষক ভাবেন যে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশা! করা তার সম্মানের পরিপন্থী 
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তাহলে তিনি ভুল করবেন। কারণ বিদ্যালয়ের মানবিক উপাদান থেকে 

নিজেকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার মধ্যে সম্মান বা মাদার কোন স্থান 

নেই। প্ররুত সম্মান ব৷ আ্বাত্বমর্ধাদা স্বকীয় কর্গধারার মাধ্যমে জনগণের দ্বারাই 
সষ্টি হয়। শিক্ষার্থীব জন্ত বিদ্যালয, শিক্ষার্থীদের জন্যই বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষক । স্ৃতরাং শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের যোগস্থত্র যত ঘনিষ্ঠ হবে ততই 

তিনি তার মধাদ। প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। 

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগন্থত্র বচনাব উপায় হল-_€) শ্রেণীকক্ষে যত 

বেশী সম্ভব ক্লাশ নেওয়া, (3) শিক্ষার্থীদ্রের সভা, সমিতি ও অনুষ্ঠানে সক্রিয় 

সহযোগিতা কবা, 611) শিক্ষার্থীদের বিভিন্র স্বিধা-অস্থবিধা, স্বখ-দুঃখ, অভাব- 

শভিযোগ ইত্যাদিব খে(জ-খবর সংগ্রহ করা, (1) শিক্ষার্থীকে তাব নিকট 

গাসাযাওযার সুযোগ দেওবা, (৬৮) তাদের নানা সমস্যা সমাধানের আস্তরিক 

চেষ্টা করা_ইত্যাদি। প্রধান শিক্ষক যত বেশী তার কক্ষ পবিত্যাগ করে 
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশতে পারবেন এবং নিজে তাদের প্রতিটি কর্ম পরিচালন! 

কবতে পারবেন ততই প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠিত 

হবে। তখন তিনি অনীধাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী ও 

অশিক্ষক কর্চারীদের আদর্শগত মতবিরোধ, আকস্মিক সংঘর্ষ, বিবাদ-বিসংবাদ 

ইত্যাদি মীমাংসা কবতে সক্ষম হবেন | 

গে) অভিভাবক ও আঞ্চলিক জনসাধারণের জঙ্গে সংযোগ £ 
বিদ্যালয় হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান । আঞ্চলিক সমাজ থেকে আগত 

শিক্ষার্থীদের সমাজের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই 

বিদ্ভালয় হল সমাজের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। সমাজ থেকে দূরে শিক্ষার্থীদের রেখে 
সামাজিক শিন্ষ1 দেওয়া সম্ভব নর | তাই সমাজ পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে 

যোগন্ত্র রচনা কর] প্রধান শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য । বিভিন্ন উপায়ে প্রধান 

শিক্ষক বিদ্যালয় ও সমাজ পরিবেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। 

সেগুলি হল-_ 

প্রথমতঃ, প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে বছরে একাধিক শিক্ষক-অভিভাবক 

দিবস পালন করতে পারেন। এরূপ অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও অভিভাবক একত্রে 

ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর উন্নতি-অবনতি, পাঠে অগ্রসর তা-অনগ্রসরতা, 

শৃঙলাজনিত সমণ্ত1 ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলাপ-জালোচন! করে শিক্ষাক্ষেত্রে 
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উন্নতি বিধানের জন্য নতুন পথের সন্ধান করতে পারেন । এর মাধ্যমে শিক্ষক 
ও অভিভাবকের পারম্পরিক মতবিনিময় ছ্বার। যে কোন প্রকার ঘবন্ব বা আদর্শগত 

সংঘাতের অবসান ঘটানো সম্ভব। 

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত যে কোন অনুষ্ঠান, উত্সব বা অনুরূপ ক্ষেত্রে 

অভিভাবকসহ আঞ্চলিক জনসাধারণকে নিমন্ত্রণ কর] যেতে পারে । বিদ্যালয়ে 

পুরস্কার বিতরণ, সাহিত্য সভা, পূজা-পার্বণ, মনীষীদের জন্মজয়ন্তী উদ্যাপন, 

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেধ দিবস পালন ইত্যাদি প্রায়ই অনুষ্টিত হয়। এই 

সময় আঞ্চলিক জনসাধারণকে নিমন্ত্রণ করা যেতে পারে । 

তৃতীয়তঃ, বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য অভিভাবকেব 
সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে প্রধান 

শিক্ষক যদি সর্বদা অভিভাবককে আমন্ত্রণ করেন তাহলে সহজে বিদ্যালয়ের সঙ্গে 

তাদের যোগস্থত্র স্কাপিত হয় । 

চতুর্থতঃ, আধুনিক শিক্ষা-পূনর্গ ঠনে বিদ্যালযকে সমাজ উন্নয়নের কেন 
(02000 01 ০0100001015 25610709720 হিসেবে পবিগণিত কর] হয, 

আঞ্চলিক জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য যদি বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের 

একাংশ উন্মুক্ত ব্রাখা যায় অথবা দীর্ঘ অবকাশে গ্রন্থাগার ব্যবহারের স্থুযোগ 

দেওয়া হয়, তাহলে স্থানীয় জনসাধারণ ও বিদ্যালয় কর্মীদের মধ্যে সহজে যোগা- 

যোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে। আজকাল কর্মশিক্ষ! ও সমাজসেবার স্থচী অন্থসাবে 

কোন কোন বিদ্যালয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এবগ। 

্রচে্টাও ঈন্দিত কর্মের এবং বিদ্যালয় ও আঞ্চলিক জনসাধারণের মধ্যে যোগস্থর 
রচনার বিশেষ অনুকুল ব্যবস্থা__তাতে দন্দেহ নেই। 

(ঘে) পরিচালক সমিতির সঙ্গে যোগতুত্র £ এদেশে বিদ্যালয় প্রশাসনে 

পরিচালক সমিতি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী | পরিচালক সমিতিতে সাধারণতঃ 

অভিভাবকদের প্রতিনিধি, শিক্ষকদের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, সরকারী প্রতিনিধি 

ইত্যাদি নানা স্তরের ব্যক্তি থাকেন। সমিতিতে প্রধান শিক্ষক পদাধিকার 

বলে স্থায়ী সভ্য ৷ তিনি সমিতির বিভিন্ন নির্দেশকে কার্ষক্ষেত্রে বাস্তবায়িত 

করেন। বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিকে নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। 

তাই সমিতির সভ্যদের ব্যক্তিগত, দলগত আদর্শ ও মতবিরোধ বিদ্যালয় 

পরিচালন কর্ধে বিস্ব(ক্ুতি করে। একপ বিরোধ প্রকট হলে বিদ্যালয় জীবনে 
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নানা সংঘাত উপস্থিত হয়। কারণ বিরোধের প্রভাব শিক্ষক, শিক্ষার্থী, 
অভিভাবক, প্রতিবেশী সকলের ওপর প্রতিফলিত হয়। তাই পরিচালক 

সমিতির সঙ্গে বিভিন্ন মনবিক উপাদানের যোগস্ুত্র রচনা কর ও পরস্পরের 

মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রধান শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য। এর জন্তে 

নিয়রূপ উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে £ 

() প্রধান শিক্ষককে সর্বদা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। 
(11) সমিতির নির্বাচনের সময় যাতে বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে যোগ্যতম 

ব্যক্তি নিবাচিত হন সেদ্রিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
(7) আধুনিক রাজনীতিগত বৈষম্য যাতে বিদ্যালয় জীবনকে কলুধিত 

করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। 

(৫) পরিচালক সমিতির সভ্যদ্দের যতদূর সম্ভব বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে 
সক্রিয় হওয়ার জন্য কর্ম সম্পাদনের স্থযোগ স্থষ্টি করতে হবে । এর জন্যে নতুন 
নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। 

(%) বিদ্যালযের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও সংক্লষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাতে স্ব-স্ব কর্তব্য 
পালনে তৎপর হন এবং চারিত্রিক বেশিষ্ট্ে ও ব্যক্তিত্বে যাতে বাহিক 

সমালোচনার উধের্ব থাকতে পারেন তার জন্তে উৎসাহিত করতে হবে। 

(%1) পরিচালকমণ্ডলীর সমস্যা সম্পকিত বিষয়গুলি যথাসময়ে সরকারী 

শিক্ষাবিভাগ এবং শিক্ষাপর্দের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে । 

(11) অবশেষে বলা যায, প্রধান শিক্ষকের উপস্থিত বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, 
সাধারণ জ্ঞান, সত্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলী যে কোন প্রকার 

বিরোধ যেমন মীমাংসা করতে পারে, তেমনি বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় 

ও সংহতি সাধন করতে পারে । 

(উ) সরকারী দগুরের সঙ্গে যোগাযোগ ঃ ভারতের শিক্ষা-পরিশাসন 
ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সরকারাধ্দীন করা যেমন হয়নি ; তেমনি বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাও 

অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে । তাই সরকারী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বিদ্যালয়গুলির ওপর 

বলবৎ করণ হয়। গৃহনির্যাণ, গৃহ-সন্প্রসারণ, পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ ও অনুমোদন, 

শিক্ষকদের আধিক ব্যবস্থাপনা ও চাকরির শর্ত নির্ধারণ ইত্যাদি বিগ্যালয়সংক্রাস্ত 

অনেক কিছুই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন । তাই প্রধান শিক্ষককে সরকারের 

শিক্ষা দপ্তর (2:00590107; 10679160867)0), শিক্ষা “অধিকার (0:01০80025 



৮৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

[0/:2০6০:৪6০), মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (9309::0. ০৫9০০079095 7১000863033), 

স্থল বোর্ড (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে) পরিদর্শকের অফিস (7775060%01, 

[750906:535 027০9) ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এসব 

দায়িত্ব তিনি দক্ষ শিক্ষকের ওপর অংশতঃ অর্পণ করতে পারেন। এরূপ 

ক্ষেত্রে তিনি আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থায় অধিক মনোযোগ দেওয়াব 
সযোগ পাবেন। 

(চ) অন্যান্তি বিদ্ভালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ 2 শিক্ষার সম্প্রসারণে ফলে 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । এক-একটা অঞ্চলে জনবসতির ওপর ভিত্তি 

করে একাধিক বি্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । একটা বিশেষ বিছ্বালযের মানবিক 

উপাদানের মধ্যে যেমন বৈষম্য লক্ষ্য করা যাঁয় তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক 

বিগ্ভালয়ের মধ্যে আদর্শগত মতবিরোধ থ[কতে পারে । তাই বিভিন্ন বিচ্যালয়েব 

মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রধান শিক্ষকের অবশ কর্তব্য। আবার 

সামগ্রীক ও সমজভিত্তিক শিক্ষা-প্রক্রিয়া সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন €1501950) হযে 

বিযালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সম্ভব হতে পারে না। এর জন্তে পার্বতী 

বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা 
কব্য । আঞ্চলিক যে-কোন প্রধান শিক্ষক এই দাতিত্ব ভার নান। ভপায়ে সম্পন্ 

করতে পারেন। প্রথমতঃ কে) বিদ্যালয়ের কোন উৎসব অনুষ্ঠানে পাশ্ববর্তী 

বিগ্ালয়কে আমন্ত্রণ করা, (খ) পরস্পরের মধ্যে ক্রীভামূলক প্রতিযোগিতা 

ব্যবস্থা কর, গ) আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক সমিতি, ছাত্র সমিতি এবং 

কর্মচারী সমিতির সহিত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক পার্খবর্তা 

অন্তান্য বিছ্যাসয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগস্ত্র রচনা করতে পারেন। 

এক্নূপ যোগাযোগের দ্বারা এসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা আঞ্চলিক শিক্ষার 

উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রকার অন্যায় 
দেখ! গেলে তার বিরুদ্ধে সকলেই একক্রে প্রতিবাদ জানাতে ও প্রাতিরোধ 

সথষ্টি করতে পারেন। তৃভীয়তঃ, শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত 
শিক্ষার্থীকে দোষমুক্তির অন্ুকুল্গ শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করতে পারেন । 

অবশেষে বলা যায়, বিগ্ভালয়গুলির*মধ্যে যোগাযোগ থাকলে একের বিপদে 

অন্তের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ কর! সম্ভব হয়। 
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জাদক্ণ প্রঞ্রান্ম শ্শিল্কক্কেল্ হ০পাহজ্পী (05911116961008 91 

৪71 70981 1768072199897*) 2 

প্রধান শিক্ষকের গুরুদারিত্ব ও কর্তব্যের বিচারে তিনি হবেন বহুবিধ বাঞ্ছিত 

গুণের অধিকারী । কিকিগুণপ্রধান শিন্ষকের জন্য অপরিহার্ধ_সে সম্পর্কে 

মন্তব্য করার পূর্বে ভেবে দেখা দরকার যে প্রধান শিক্ষকের মৌলিক ভূষিক কি। 
প্রধান শিক্ষক প্রধানতঃ শিক্ষক; পরে তিনি শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান-_-তাই 

তিনি প্রধান শিক্ষক। তাহলে প্রধান শিক্ষকের মূলতঃ ছুটি ভূমিকা বিদ্বান, 
যথা-€১) শিক্ষক হিসেবে ভার ভূমিকা এবং €২) বিদ্যালয় প্রধান 
হিসেবে সংগঠক, পরিচালক ও প্রশাসকের ভূমিকা । শেযোক্ত বিষয়টিকে 
এককথায় নেতৃত্ব প্রদানের ভূমিকা-রূপে অভিহিত কর যায়। প্রধান শিক্ষক 
বিদ্যালয় ও আঞ্চলিক সমাজ-জীবনের নেতা । তাঁকে সমাজের প্রয়োজনীয়তার 

দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হয়। বিদ্যালয় পরিচালনা বলতে 

শিক্ষণ, প্রশসন, তত্বাবধান, সমন্বয় প্রভৃতি সবকিছুর পরিচালন বোঝায়। 

শিক্ষক হিসেবে ,প্রধান শিক্ষকের কতকগুলি অপরিহার্য গুণ থাকা প্রয়োজন ।* 

সে গুণগুলি মূলতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা_6) শিক্ষাগত গুণ (4,০806171০ 

00111510001072)) (11) বৃভিগতগুণ (0709165510109] 01081190801077) এবং 

(111) চরিত ও ব্যক্তিত্ব (0017819066] 2170. 02150091165)। 

(1) শিক্ষাগত গুণ ব1যোগযতা অর্জনের জন্য প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের 

পাঠ্য বিষয়গুলি অস্ততঃ যে কোন একটিতে গভীর পাণ্তিত্যের অধিকারী হতে 

হবে। দ্বিতীয়তঃ তার সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি (92015200770 ০: 11021 

5৫০80107) হবে সুদৃঢ় । তৃতীয়ত সাম্প্রতিক সমস্তার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠভাবে 
পরিচয় থাকবে । চতুর্থতঃ, একাধারে তাকে যেমন পত্র-পত্রিকা পাঠক হতে 
হবে, তেমনি তিনি যে বিষয়গুলি পডান সেগুলি সম্পর্কে তাকে আধুনিকতম 
জ্ঞানের (9০-6০-৫৪০০ 10105715056) অধিকারী হতে হবে। 

উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত সহ শিক্ষকদের তুলনায় প্রধান শিক্ষকের বিদ্যাবত্া 

(50190121511) হবে অনেক বেশী গভীর ও স্ুুবিস্তৃত। তবেই তিনি প্রতিনিধিত্ব 

মূলক (20155012205) প্রশাসনে দক্ষ শিন্মকদের শ্রদ্ধাভাজন হবেন ও তার 

অভিভাবন ও নির্দেশ সহকর্মীদের মধ্যে আছুগত্যের মনোভাব স্থষ্টি করবে। 

“ পরৰতাঁ অনুচ্ছেদে আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী ভষ্টব্য। 
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(2) পেশাগত যোগ্যতাপর্যায়ে প্রধান শিক্ষককে নানা গুণের অধিকারী 
হতে হবে। তার পেশাগত প্রবণতা, পেশাগত শিক্ষণের গভীরতা, শিক্ষাবিষয়ক 

আধুনিক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পাঠের প্রবণতা এবং যোগ্যতা উন্নয়নের প্রয়াস হবে 
সহকমীর্দের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত ও আদর্শস্থানীয় । কারণ তিনি যে শুধু 
সহকমীর্দের শিক্ষণ কর্মের তর্দারক করবেন তা নয়, প্রয়োজন হলে তাকে 

আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে তাদের শিক্ষণ যোগ্যত1 বৃদ্ধির জন্য 
উৎসাহিত করতে হবে। 

(1) চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রথম উপাপান হল দেহগত বৈশিষ্ট্য (9155109] 
8918065)। প্রধান শিক্ষকের স্বাস্থ্য ; দৈহিক সৌষ্ব, কঠস্বর ইত্ত্যাদদি হবে 

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উর্ধে। এছাডা পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব- 

কায়দ1 ও জীবনের সুখ-স্থবিধা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে সদা সচেতন হতে হবে। 

কারণ এগুলি হল চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপরিতলগত বেশিষ্ট্য | 

চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় উপাদান হল তার নিক্িয় গুণাবলী (955316 
৬117080695)। তার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব (01217015 2606০৫০), সহানুভূতি ও 

পারস্পরিক বুঝাপডা (55100901)5 ৪] 0030215021)01776) 7; আন্তরিকতা, 

কৌন্রল, সততা, আত্মপং্যম ও আত্ম-বিষ্লেষণের মনোভাব, আশাবাদিতা, উদ্যম, 

ধৈর্য প্রভৃতি গুণাবলী হবে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টান্ত স্থল । 

চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের তৃতীয় উপাদান হল প্রধান শিক্ষকের কার্ধনির্বাহী 
ক্ষমত। (6৪০15 811110129)। এটা! হল তীর দায়িত্ব ও কতব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 

নিতীস্ত অপরিহার্য উপাদান । প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় ও আঞ্চলিক সমাজ- 

জীবনের যধ্যমণি। বিচিত্র সমস্তার মধ্যে তাকে শিক্ষণ, প্রশাসন,পরিদশন সম্বন্ধীয় 

যাবতীয় বিষয় পর্রিচালন1 করতে হয়। সুতরাং কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ব্যতীত তিনি 

এসব কর্ধে সফলকাম হতে পারেন না। আবার কার্ষনির্বাহী ক্ষ মতা বৃদ্ধির জন্য 

আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা (5০1-001061021705 2170 5611-761181)06), 

শ্রমশীলতা! (109050:5), উদ্যমশীলতা! (07101861০), পরিচ।লন , সংগঠন ও 

প্রশাসনিক দক্ষতা (01:200০১ 01681015175, 2100. 2003111508055 

21১11165), মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ও উপয়া্দি উদ্ভাবনে তৎপরতা (499৮ 

2011165৪200 16500:1:০26011)653) ইত্যাদি প্রধান শিক্ষকের অপরিহার্য গুণ । 

সার্থক ও সফল কাধ নির্বাহের জন্য অপরিহার্য আরও কয়েককটি ব্যবহারিক 
গুণ হল : 
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প্রতিভূস্থলভ্ভ মনোভাব £ বিদ্যালয়ের সংগঠন ও পরিচালনার জন্য 
প্রধান শিক্ষককে হতে হবে গণতান্ত্রিক বিদ্যালয় পরিশাসনের নেতা। গণতান্ত্রিক 

প্রশাসনের যূল নীতি হলনা প্রশাসকের কর্তৃত্বকে যতদুর সম্ভব পরোক্ষভাবে রাখা। 
বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব তার হাতে, তিনিই বিষ্ভালয়ের সর্বময় কর্তী-_এই ভাব যদি 
প্রশাসকের মনে উদিত হয় তাহলে প্রধান শিক্ষক প্রতৃত্বব্যগ্রক ক্ষমতার গর্বে 
স্বশীসনেব মূল নীতি থেকে বিচ্যুত হবেন। প্রধান শিক্ষককে মনে করতে হবে 
তিনি অন্য সকলের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় পরিচালনার অতিরিক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য 

পালন করছেন। .তিনি বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গের প্রতিনিধি । প্রতিভূ 
স্থলভ মনোভাব ও ব্যবহারের দ্বার! শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী সকলের মন জয 

করা সম্ভব । এর দ্বারা সকলকেই স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে আগ্রহী ও 

উদ্যমশীল করে তোলা যায়। | 

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ঃ যে কোন প্রশাসন-ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী 
প্রশাসকেব.অপরিহার্য গুণ। প্রশাসকের যত গুণই থাকুক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর 

অভাব থাকলে যে কোন প্রশাসক স্বীয় দ্াখিত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হবেন__ 

এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই বিছ্ালয় সংগঠক, পরিচালক ও 

প্রশাসক হিসেবে প্রধান শিক্ষক নিশ্চয়ই পক্ষপাতশৃন্য হবেন একথা বলাই বাহুল্য । 
গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ই গণতান্ত্রিক ভারতের নাগরিকরা হবে গণতান্ত্রিক 

মনোভাবাপন্ন। গণতন্ত্রের জন্তঠ শিক্ষা" (5:070080107 100. 09000901805) 

ব্যবস্থার প্রধান শিক্ষক এমন ভাবধারা প্রবর্তন করেন যেন “শিক্ষায় গণতন্ত্র 

(60909০18০% £) 55০80107)) প্রতিষ্টিত হয়। তাই প্রধান শিক্ষকেব গণতান্ত্রিক 

দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হতে হবে ।* 
বাগ্মিতা 2 বাগ্িতা প্রধান শিক্ষকের অপরিহার্য গুণ। তিনি কেবল 

শিক্ষকদের প্রধান নন, বিদ্যালয় ও আঞ্চলিক সমাজেরও প্রধান। তিনি 

সামাজিক ভাবধারা বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের ভাবধারা সমাজে উপস্থাপন করে 

শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করবেন । তাই তাকে বিদ্যালয় ও সমাজের নান! সমস্যা, 

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপিত করতে হয়। সুতরাং বক্তব্য রাখার জন্ত 

প্রকাশভঙ্গী হবে হুস্পষ্ট, যুক্তিপূর্ণ ও মনোগ্রাহী। এর জন্ত প্রধান 
শিক্ষককে বাগ্ী হতে হাব। 

পূর্বাংশে গণতান্ত্রিক নীতি গষ্টহ্য। 
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ত্বসাচরণের মাধ্যমে শেখাবার প্রবণতা ঃ প্রধান শিক্ষক" শিক্ষকোচিত 
আচরণের দ্বার] সহকমী, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য 

বোধ, সময়ান্ুবত্তিতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মসংযম, সংবেদনশীলতা, জ্ঞানার্জনকর 

ও জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা_ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবহারিক গুণ ও দক্ষত! প্রকাশে 

সাহায্য করবেন । মনে রাখা! উচিত, আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ইত্যাদির দ্বার 

কোন কর্ম সম্পাদিত হয় না। “আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখানর? দ্বারা 

স্বাভাবিক শিক্ষাদান করা ও পরকে নিজের অন্থবর্তী করা সম্ভব হয়। এবপ 

আচরণই স্থপরিচালকের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য গুণ। 

5৪ 1 শ্পিল্ক- (68616:) ও 

শিক্ষকভায় উদ্দেশ্য (76 [206150 10] (52.01)175 01015551070) 2 

চিকিৎসা, কাবিগরী, ইঞ্জিনীযারীব, কৃষি ইত্যাদির ন্যায় শিক্ষকতা একটি পেশ]। 

যে কোন পেশা অবলম্বনের সময় মানুষ সাধাবণতঃ ছুটো দিক থেকে অনুপ্রাণিত 

হয--€ক১) একটি অর্থ নৈতিক প্রবণতা, খে) অন্যটি ভাবপ্রবণতার 
দিক। প্রথমটি মাধ্যমে তিনি চান অর্থ ও সম্পদ__যার ছ্বাবা সাংসারিক 
জীবত্ন একদিকে যেমন সুখ ও সম্দ্ধি লাভ করা যায, অন্যদিকে তেমনি তার 

সদ্যবহারের দ্বারা জীবনে সম্মান, গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অর্জন কব! যায । 

দ্বিতীয়টির দ্বারা তিনি চান সেবা ও আত্মনিয়োগ । ধারা দ্বিতীষটির দ্বার! 
অনুপ্রাণিত হন তাঁর! পাথিব স্ুখ-সমৃদ্ধির দিকে অধিক মনোযোগী নন। ফলে, 
উৎ্সগর্শকৃত জীবন যাপনে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। 

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অর্থলাভের আশ ছুরাশা মাত্র । শিক্ষাজীবন উৎসগাঁকৃত 

_কর্মে সফলতাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র বড কথা। ব্যবহারিক জগতে অতি 

অন্পসংখ্যক ব্যক্তি এই বিমূর্ত ভাবপ্রবণতা পোষণ করেন। তাই শিক্ষকতায় 

ধারা আসেন তাদের অধিকাংশই এটাকে ভবিষ্যৎ জীবনে আথিক লাভজনক 

অন্ত কোন উন্নততর কার্ধসংগ্রহের একটা ধাপ (5657176 £€:০৪:) বলে 

মনে করেন। স্থযোগ পেলেই তারা পেশান্তরে চলে যান। অবশ্ত আধুনিক 

বেকার সমস্যার যুগে অনেকের ভাগ্যে সে স্যোগ আসে ন1। ফলে তারা 

“শেষ পর্যস্ত শিক্ষকতায় জীবন অতিবাহিত করেন। আবার একদল শিক্ষক 

থাকেন যারা উৎসগাঁকৃত প্রাণ ও অর্থলাভ-_-কোনটিই পছন্দ করেন না। 

তারা শিক্ষকতা কর্ষ গ্রহণ করেন স্বল্প শ্রমজনিত সুযোগ, অধফাশ ও আরাম 
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উপভোগের জন্ত। শেষপর্ধস্ত তাদের এ আশা পূর্ণ না হলে কর্ম ত্যাগ করেন 
অথবা ব্যর্থ জীবনের বাকি দিনগুলি নিরাশায় কাটিয়ে দেন। এ শ্রেমীর 
শিক্ষকদের কাছ থেকে সমাজ কিছুই আশা করতে পারে না। কেননা অর্থলি্ন, 
ও আবামপ্রিয় ব্যক্তির দ্বাধা শিক্ষাকর্ণ পরিচালিত হতে পারে না। শিক্ষকতা 
জন্য চাই আত্মোৎ্সগাঁ প্রেরণা । 

ব্যবহারিক জগতে আজ্মোৎসগাঁ প্রেরণ! যতই থাকুক না কেন, শিক্ষকদের 

আধিক সচ্ছলতা অতি প্রয়োজনীয় ও একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকতা কর্ষের 

গুরুত্বকে স্বীকার করে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষকের অর্থনৈতিক অবস্থার 
উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হওয়! নিতান্ত প্রযোজন। এভাবে জাতির সামগ্রিক 
প্রচেষ্টায় শিক্ষকের আত্মোৎ্সগাঁ মনোভাবকে জাগিয়ে তুলতে হবে ও উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে শিক্ষকতাবুত্তি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে । যার! শিক্ষকতা করেন 

না তারা হয়ত জানেন ন] যে, বিদ্ালয়ের নির্বিষ্ট কাজের পর শিক্ষককে যথেষ্ট 

পড়াশ্রনী, শিক্ষার্থীদের লিখিত কর্ধের মুল্যাষন, পবের দ্রিনেব কর্মস্থচী 
বিষয়ে প্রস্ততি, বিদ্যালয়ের কর্মতালিকার বহি্ভীত কাজকর্, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 
ও চলতি প্রসঙ্গ পাঠের দ্বারা অজিত জ্ঞানের সমৃদ্ধি__ইত্যাদ্দি নানাবিধ 

কর্মে লিপ্ত থাকতে হয়। এসব কাজ শিক্ষকের পেশাভিত্তিক কর্মস্চীর 

অন্তর্ভুক্ত । এ কাজেব জন্য তার একমাত্র পুবস্ক।র শিক্ষার্থর সাফল্য ও সর্বাঙ্গীন 
বিকাশ। ধিনি ফলশ্রুতিস্বৰপ এই মানসিক তৃপ্ির আশায় শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ 

করেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। সমাজ একপ যোগ্য শিক্ষকেব সংখ্যাধিক্য 

কামনা কবে। 

শিক্ষকতা বৃত্তির গুরুত্ব (07001651705 0: €98.01)1776 70105951013) 2 

এই মূহূর্তে যেসব ছাত্রছাত্রীর বয়স ৫ থেকে ১৭ বছর তার সবাই বিদ্যালয়ের 

শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে এরাই উচ্চতর সাধাবণ শিক্ষা বৃত্তিশিক্ষা, 

বা! সংসারের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। বিদ্যালয়ের ব্মান শিক্ষার্থীরাই কয়েক 

বছরপর দেশের নাগৰিক হিসেবে গণ্য হবে। এদের রাষ্ট্রের স্বনাগরিক ও সমাজেব 

সভ্য হিসেবে গভে তোলার দাকষিত্ব বিদ্যালয়ের | বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার 

ভার শিক্ষকদের ওপর হ্ঠতন্ত_-এক কথায় বলা যায়, দেশের ভবিষ্যৎ স্থনাগরিক 

তৈর্বির ভার শিক্ষকদের ওপরেই গ্যপ্ত। তাঁই শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, 
রাষ্ট্রপরিচালক, সমাজবিদ--সকলেই আজ একথা বিশ্বা্করেন যে ভারতের 



৯৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

শিক্ষা-বিষয়ক, সামাজিক! এমনকি রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের 

ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরাই হলেন জাতির সংগঠক ও শ্রষ্ঠা, জাতীয় 

জীবন-পথের দিশারী । বস্ততঃ, বিদ্যালয়, গ্রাম, নগর, রাষ্ট্র এমনকি সমগ্র 

মানব জাতির ভবিষৎ শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল । 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার রচয়িতারা স্বীকার করেছেন যে শিক্ষকরাই 

হলেন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যমণি (9:00। দেশের শিক্ষার মৌলিক পরিবর্তন 

ও পুনর্গঠনের সময় একথার গুরুত্ব অনস্বীকার্ধ। শিক্ষককে অবহেল1 করে বিরাট 

বিরাট অষ্রালিকা, মৃঙ্গ্যবান সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ক্রটিহীন পাঠাস্থচী কোন 
উদ্দেশ্কে সার্থক করতে পারে না । শিক্ষার্থীর অভ্যাস, রুচি, আচার-আচরণ ও 

সর্বোপরি চরিত্রেব বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন সাধনে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
তাই সর্বজন স্বীকত। ূ 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেন, আমাদের আলোচ্য শিক্ষা পুনর্গঠনের 

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষক। শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শিক্ষাগত 

গুণ, বৃত্তিগত শিক্ষণ এবং বিদ্যালয় ও সমাজে তীর প্রভাবই আমাদের আলোচ্য 

বিষয়। শিক্ষকেঘ্ন কাজের ওপরই বিদ্যালয়ের খ্যাতি এবং সমাজ জীবনের 

ওপরু তার প্রভাব সর্বদা নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর জীবনের সর্ধাঙ্গীন বিকাশ ও 

বৃদ্ধির দায়িত্ব অপিত হয় শিক্ষকেব ওপর । স্ঠার জন এ্যাভামের (5৮ ০%% 

22275) ভাষায় শিক্ষকই "মান্য শষ্টা (00811: 9৫ 10817) তাই “শিক্ষকই হলেন 

প্রকৃত ইতিহাস শর্ট" ॥৪ 
শিক্ষকের কাজ (দ০:০0০75 ০৫ & €58০1361) £ অতীতের গতানুগতিক 

শিক্ষাব্যবস্থা আজ লুপ্তপ্রায়। সে শিক্ষা ছিল শিক্ষককেন্জিক (7:2201১2া 

50:20), শিক্ষকই ছিলেন সকল কর্তৃত্বের অধিকারী । নিদিষ্ট পুস্তক পড়িয়ে 

বা শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষক তার কর্তব্য ও দায়িত্ব শেষ করতেন। 

2, তুলনীয় ; 16 18 6093 66%0087 80006 10070 6106 10018 80008610709] 85786600 

106৪১৪৪..---.470700/17/028, 

9, 11009200086 17000658105 15060 10 605 00765101019690. 86005810208] 

6001086006100, 19 609 66901067--1018  082:80105] 00811618985 1718 8080.87010 00811- 

15086107008, 101৪ 73:0698810709] 68101708 0৫ 6106 01509 (2৮ 198 0900)169 21) 609 

৪০12০০] 58৪ ৮191] 89 11) 679 00700050567, 1119 28006861020. 01 605 907090] 820 46৪ 

10591009601 6139 1169 0 6119 0010010017165 17758718015 0662008 010. 6199 15100 ০1 

98801)6:5 দ০2851008 17) 16.৮--9.৮).0, 76, 126. 
9, 41009 6980108 ?৪ 609 298] 1087:9£ 0£ 17186077”--22. 2. 75118 
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শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর যেমন কোন সম্পর্ক ছিল না তেমনি শিক্ষার সঙ্গে 

শিক্ষার্থীরও কোন বাস্তব যোগস্ত্্ স্থাপিত হত না। 

আজ শিক্ষকের প্রাধান্ত ও কর্তৃত্ব হাস পেয়েছে কিন্তু পক্ষান্তরে তার দায়িত্ব 
ও কর্তব্যের ক্ষেত্র এবং পরিধি হয়েছে অনেক বেশী ব্যপক ও গভীর । 
আজ শিক্ষক শুধু পুঁথিগত বিষয় পরিবেশন করেই তার কর্তব্য শেষ করতে 
পারেন না । তাকে দেখতে হয় শিক্ষার্থী নবলব্ধ বিষযটুকু অহুধাবন করতে পারছে 
শিক্ষকের মৌলিক কিনা এবং এর ছার! তার আচার-আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন 

কর্তব্য আসছে কিনা। এছাডা তাকে লক্ষ্য রাখতে হয় নবলন্ধ 

জ্ঞান শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনে কোন “সাহায্য করছে কিনা। তাই শিক্ষার্থীর 

জীবন সম্ভাবনার ক্রমবিকাশে সর্ধদ! সক্রিয় সহযোগী হওয়াই কৃতী শিক্ষকের 
অপরিহার্য কর্তব্য । 

আধুনিক শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করা যায় মনম্তত্বতিত্তিক, যুক্তিভি ত্তিক, ও 

প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির মাধ্যমে । এর জন্টে শিক্ষকের বিষয়বস্তর ওপর 

আধুনিক শিক্ষা জ্ঞানের গভীরতা! যথেষ্ঠ নয়, তাকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, শিশু- 

বিজ্ঞানে দক্ষতা! অর্জন মনম্ততব ও প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর 

যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে হুয়। বল বাহুল্য, একাজ যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ ও 
এর জন্য শিক্ষকের আস্তরিকতা থাক! একাস্ত প্রয়োজন । 

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় 

কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সমাজ-জীবন ও সমাজ প্রগতিতে শিক্ষকের 

সহযোগিতা অত্যাবশ্তক। ন্থৃতরাং শিক্ষকের একটি কাজ হল শিক্ষাকে 
সমাজমুখী করে তোলা! ৷ ডিউই (/০7% 7)%,2)) শিক্ষাকে একটি সামাজিক 
প্রক্রিয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন । সমাজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই শিক্ষা 

সমাজমুখী শিক্ষ1 বা সামাজিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 

প্রবর্তন সহায়ত! করা শিক্ষার্থী যাতে সামাজিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়, 

বৃহত্তর সমাজে সে সন্্রিয় ভূমিকা! গ্রহণ করে এবং আপন ব্যক্তিত্বের সাহায্যে 

নব নব স্ট্রি ছ্বারাসে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে-_এসব ব্যাপারে 

শিক্ষার্থীকে সমাজের উপযুক্ত সভ্য হিসেবে গডে তোলা! শিক্ষকের কর্তব্য | 

তাই এ কাজ সম্পাদনের জন্ত শিক্ষক বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ গড়ে 

তুলবেন ও শিক্ষার্থীর সমাজমুখী জীবন-বিকাশের সহাঁয়কণ্হবেন। 



৯৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পত্রিবেশ 

অতীতের সীমিত পাঠ্যস্থচীর তত্বগত জ্ঞান শিক্ষার্থীর সর্বাশীন বিকাশের 

পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই এক সময় পাঠ্যস্থচীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সহ পাঠ্য- 
স্চীর কার্যক্রম (0০-০010010012 4১০61516155) বর্তমানে এই কার্যক্রম 

আবশ্ঠিকরূপে স্বীকৃত। স্থতরাং শিক্ষার্থার ব্যক্তিত্ব যাতে ব্বতঃস্ফূর্ভভাবে 

বিকাশের পথ খুঁজে পায় তার অস্ত শিক্ষককেই পাঠ্যসূচীর 
সহ-পাঠক্রম কারক্রম অনুসরণ করতে হুয়। তাই পাসিভাল রেন 
অনুমরণ করা (22708212157) শিক্ষককে শিক্ষার্থীর বন্ধু দার্শনিক ও 

পথপ্রদর্শক বলে অভিহিত করেছেন ।: শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্মুখে কেবল কতগুলি 

তথ্যের উত্স হবেন না অথব! বিরাট পাণ্ডিত্য নিয়ে একটি চলমান বিশ্বকোষ 

রূপে অভিহিত হবেন না। শিক্ষক শিশুর সহযোগী হয়ে তার সঙ্গে বন্ধুর মতো 

আচরণ করবেন, তার জীবন দর্শন গডে তুলতে সাহায্য করবেন, তাকে বিপথ- 
গামী হতে দেবেন না। 

শিক্ষা হল শিশু-উদ্যান পরিচালনা । ষেভাবে মাছ সাতার শেখে, পাখী 
উডতে শেখে, প্রাণী দৌডাতে শেখে, সেভাবেই শিশু মান্য হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ 
করবে | সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালীয় শিক্ষাবিদ কমেনিয়াসের (007:6%25) এই 

স্বাশ্ত বাণীকে অনুসরণ করেই ফ্রয়েবেল বিষ্ভালয়কে একটি শিশু-উদ্যানের সঙ্গে 

শিক্ষক শিশু-উগ্ভান তুলনা করে বলেছেন-_ শিশুরা কোমল চারাগাছ, আর 

মরি শিক্ষক হলেন উদ্ভান পরিচালক | ফ্রয়েবেল 
শিক্ষককে বলেছেন সদাশর তত্বাবধায়ক (967,655 ০12120 5010 0111766750770) | 

তিনি সত্যিই শিশুর স্বাভাবিক জীবন বিকাশের সহায়ক | তিনি অনুকুল 

পরিবেশ স্ষ্টি করে শিশুর সম্ভাবনাময় জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে পবিচালকের 

ভূমিকাষ অবতীর্ণ হবেন ।ঃ স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলা যায, “তিনিই 
1, লক্ষ্যনীর ১ “1109 6650159119৪ 1006 10091915 616 100106510, 01 15068, 611০ ভা%]11- 

156 80050107959018, “800. 6109 00158188] 10:051067 0£ 09960] 8500 0861998. 10607 

2086100, 60 609 50208, 056 61612 £5109, 01199007092 800 1:16700, 6109 ৪0:31190 

9211868 01 60912 07051506815 65106201081 00015, 8100. 865610797০৫ 610617 10 

108911669,---1776% 

শ[া5 6850199৮5 0ছ্রার্টে | 6009 0:00988 .01 11739600610 18 6056 01 ৪ 80126, 

0129960£, 02 ৪008210697009706 01 139 02975810708 57 জ1)191 620৪ 00117 69801068 

00107786]1,”---7১0376 

2. জক্ষানীয় ১ 0000088102) 18 00110-957:0910104. 16 ৪00010 90026 8০ 0:160197 

৪৫ ৪ [0098108 8০ 6900, 51008 6০ 01:05 800 2070108708 6০ 810100818.+--(00%675549) 

8, [106 500056০2 ৪75009]10 96 81190, 208 8 66801397, 1008 ৪ 882091082, 
»5686/ 



সাধারণ সংগঠন ও পন্থিশাসন ৯৭ 

স্শিক্ষক ধিনি শিক্ষার্থীদের স্তরে নেমে আসতে পারেন এবং তীর নিজের 
গাত্মার বাণী শিক্ষার্থীদের মর্মস্থলে পৌছে দিতে পারেন এবং তাঁদের 
অন্তরটিকে নিজের অন্তর দিয়ে লক্ষ্য করতে পারেন ।£ 

শিক্ষণই শিক্ষকের একমাত্র টু নয়, তাকে অংশতঃ প্রশাসনিক কর্মসম্পাদনে 
দ্তা অর্জন করত হয। শ্রেণীর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে প্রথ মত: শিক্ষার্থীদের 

দনপ্দিন ও মাসিক উপস্থিতির হার সম্পর্কে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হয়। মাসান্তে 

ছাত্রদের নাম পরবতাঁ ম।সের ছাত্র নিবন্ধন খাতায় (40620081702 1২251561) 

টযাতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীশিক্ষককে চলতি মাসের শেষ অথবা পরবর্তী 
সের প্রথম সপ্তাহে বেতন সংগ্রহ করতে হয়। আদায়ীকৃত বেতনের জন্ত 
মা প্রশাননিক শিক্ষার্থীকে যেমন প্রাপ্তি শ্বীকারের বিল দিতে হর তেগ্রমি 

1৭পঙ্ষকের দাত আবার এ টাকা বিগ্ভালয় অফিসে জম] করে দেওয়ার 
গবোজন হয়। তৃভীয়তঃ, বিজ্ঞান, কারিগরী ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকবে 
বুক যথাযথ রাখা (%1915510), হারানো-প্রাপ্তির হিসাব সংরক্ষণ করা, 

ন সাজ-সবঞ্জাম ত্রবের ব্যবস্থা করতে হয়। চতুর্থতঃ খেলাধূলা এবং সহ- 
1)রমিক কর্মস্থচীর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে ষ্টক রেজিষ্টার, উপস্থিতির রেজিষ্টাব 

লক্ষণ করার প্রযোজন হয়। পঞ্চমতঃ, গ্রস্থাগারিকের অভাবে কোন কোন 

ঘা লে শিক্ষককেই গ্রন্থাগ|বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। যষ্ঠতঃ, প্রত্যেক 
"ঘকুকই দৈনপ্দিন শ্রেণীপাঠ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পাঠ-পরিকল্পনা রচনা কবতে 

1| একত্রে শিক্ষক-শিক্ষণ মহ।বিছ্যালয়ের পাঠ-পবিকল্পনার স্যাঘ বিস্তারিত 

ণর্থকার পবিকলনা ন। কবলেও চলে ৷ 

শিক্ষতকর আন্তব্যক্তি-সম্পর্ক 07620 0150179] [২০190107150 06 

১০১21) 2 প্রধন শিকের স্ভাব সহ-শিক্ষককেও নিঞ্চলঙ্ক জীবনের প্রতীক 

তে ভবে, যেন শিক্ষার্থীবা স্বতঃস্কু ঠভাবে তার আদর্শে অন্ষপ্রাণিত হতে পারে । 

'ঘধ-জ্ঞানে তিনি হবেন সর্বাধুনিক এবং অন্যের সঙ্গে আচাব-আচরণে তাকে 

ত হবে পঞ্কপাতশুন্ত । প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে তার সম্পর্কেব বন্ধন হবে বিশ্বাস 

শান্ুগত্যের ধাবায়। কাবণ, প্রধান শিক্ষকই হলেন সহ-শিক্ষকেব প্রশাসনিক 

পর্কের মাধ্যম । বিছ্বালঘ্ের পরিচালক সমিতি এবং সরকারী পরিদর্শন 
স্পা মি 

শশী 

1. লক্ষ্যনীয় 5 “& 6:08 69801061 15 0709 70 080 1101089088917 007209 00. 

8১9 1859] 01 009 ৪6.791065. 800. 61:%105197 1715 9০00] 6০ 610৩ ৪60.061068 প্্ভ] 8700 

88700, 52000. 01006286500 61510581010. 3001700.7”-79670765 [78674510706 

7661,9 2 7া- 701) 



৯৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

সংস্থার (00505060796) সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে যোগন্ত্র স্থাপিত হয়। 

একমাত্র প্রধান শিক্ষকের অমার্জনীয় অপরাধমূলক কর্ম ছাডা তাকে অতিক্রম 

করে সরকারী 'সংস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা সহ-শিহ্গকের 

উচিত নয়। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সহ-শিক্ষকের সম্পর্ক হবে নখ ভদ্র ও 

সৌইহার্দ্যপূর্ণ। এর অর্থ এই নয় যে, প্রধান শিক্ষকের অন্যায় অবিচার মেনে 
নিতে হবে। কারণ, নীরবে অপরাধ ব1] অন্তায়ের সঙ্গে আপোষ করাও 

অপরাধমূলক কাজ । 

শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকদের সম্পর্ক হবে মধুর ও সৌইহার্দ্যপূর্ণ। গৃহে ও 

বিদ্ালয পরিবেশে শিক্ষার্থীর শিক্ষা ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলে। তাই 

অভিভাবক ও শিক্ষক উভযই শিক্ষার্থীর মঙ্গলের জন্য দাধী। সুতরাং শিক্ষার্থী 

সম্পকিত কর্তব্যে শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে সক্রিষ সহযোগিত। 

সর্জনকাম্য । দুঃখের বিষয় প্রাইভেট পডানোর সুত্র অবলম্বনে শিক্ষক ও 

অভিভাবকের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ধাবা আজ সর্বাধিক প্রচলিত। প্রক্রিয়াটি 
ষে বিদ্যালযের শিক্ষার বিশেষ অন্তবাঁয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । 

সহকমীদের সঙ্গে শিক্ষক সর্বদা বন্ধুভাবাপন্ন ও সতযোগিতাব মনোভাব 
পোষণ করবেন। কাবণ, শিক্ষকদের ভেতরকার ভিংসা-দেখ ছাত্র সমাজের ওপব 
প্রভব্ব পিস্তাব কবে এবং ক্রমশঃ বিদ্যালফ থেকে স্বাঙ্থ্যকব শিক্ষাপবিবেশ নট 

হযে যায়। অথচ শিক্ষকদের পাবস্পবিক সহযোগিতা ভিন্ন ধিদ্যালয়ের সামগ্রিক 

শিক্ষার ক্রমোন্নতি সম্ভব নয। 

শিক্ষক সমিতি 2 প্রতিটি বিদ্যালযের শিক্ষকদের পুথক সমিতি যেমন 
থাকা দবকাব, তেমনি অঞ্চল বা বাজ্যব্যাপী বুহত্ভব সমিতিব সভ্য হিসেশে 

নিজেকে প্রতিপন্ন কব] প্রত্যেক শিম্ষকের কর্তব্য | বিদ্যালযের শ্দ্মিক-সমিতিধ 

সভায় পারস্পরিক স্থবিধাঁঅস্ব্ধাব কথা আলোচন1 কর] উচিত এ«ং 

বিদ্যালযের ও শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতিকল্পে সকলের আত্মনিযোগ কবা 

যুক্তিযুক্ত । শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করার মূল দাষিদ 

প্রধান শিক্ষকেব | তবে এ বিষয়ে প্রবীণ (90101) শিক্ষকদের দায়িত্বও নিতান্ত 

কম নয়।* 

্ শিক্ষকের গুণাবলী (035 911509:60175 0৫ 8) 1068] (62০1161) £ 

' সমাজ ও বা্ীয় জীবনে একজন আদর্শ নাগরিক যে সকল গুণের অধিকারী হবেন 

একজন শিক্ষকের সেসব গুণ থাকবে-_এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই 



সাধারণ সংগঠন ও পরিশাসন ৯৯ 

সাধারণ গুণ ছাডা বিশেষ পেশা বা বৃত্তিতে কর্মী নিয়োগের সময় বিশেষে 
সম্ভাবনা ও যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষকতাও একটি বিশেষ 

বৃত্তিঃ স্ৃতরাৎ শিক্ষকত]! বৃদ্তিটিও একটা বিশেষ দিক থেকে তাৎপধপূর্ণ। 
এ বৃত্তির ফলশুতি বিদ্যালয় পরিবেশে বা শিক্ষকের ব্যর্থতার আত্মগ্লানিতে সীমিত 

নয়। শিক্ষকতা কর্জের পরিধি শিক্ষার্থী তথা ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাস্ত্রীয় জীবনে 

পরিব্যাপ্ত। তীর কর্ন্সেত্র ক্রমবর্ধিষ্ণ মানব সম্তানের সম্ভাবনাময় জীবনবিকাশের 
সঙ্গে অন্বিত। শিক্ষক স্থির ও জডবস্ত নিরে পবীন্ষাঁনিরীক্ষ' কবেন নাঁ__জীবস্ত 
ও সম্ভাবনাময মানব-শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের দায়িত্ব অপিত হয় শিক্ষকের ওপর। 
শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যে বিববস্ত শেখান “শিক্ষার্থী তাই শেখে এবং ক্রমে ক্রমে 
শিক্ষকের জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ধলা হয় "শিক্ষক? শবটি প্রভাব 

শব্দের নামান্তর মাত্র ।* শিক্ষকতা বৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিব প্রভাব শিক্ষার্থীব 

মাধ্যমে স্মগ্র সমাজ ও জাতী জীবনে বিস্তৃত হয়, এই বৃত্বিতে তাই অবাঞ্ছিত 

ব্যক্তিকে নিযোগ করা যায না।৪ জাতির মেরুদণ্ড যে শিক্ষক, যাকে অতীত 

ইতিহাসের রক্ষক আব ভাবী সমাজের শ্র্থা হিসেবে গৌরবাহিত করা 

হয, তিনি যে বু বাঞ্চিত "গুণের অর্ধিকারী হবেন-এ বিষযে কোন 

সন্দেহ লেই। 

শিক্ষকেব কোন্ কোন্ গুণ তার শিক্ষাদান করের সহাখক, কিকি গুণের 

প্রভাব শি [খাব জীবনকে সার্ক করে তুলবে-__তা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হযেছে। 

আমেবিকার ডক্টুব এফ. এল, ক্লাপ (01. ৮. 1 019) এ সম্পর্কে গবেষণ। করে 

৯১৩ গ্রীষ্াব্ধে শিকেব দশটি অপরিহার্ষ গুণের কণা উল্লেখ করেছেন। 

সেগুলি হল 2 (১) ভচুপণ দ্স তা (4,৭1695), (২) ব্যত্তিগত চেহারা (0015017981 

00371981:97)06), (৩) আশাবাদিতা (0১010)1507), (৪) গাভ্তীষ (852৮০) 

(৫) উৎসাহ (77000519576), (৬) মানসিক সততা (চ81770255 0 10100), 

(৭) আন্তবিকতা। (91০০065), (৮) সহ।নভৃতি (59570020175), (৯) জীবনীশক্তি 

(৬109115),১ এবং (১০) বিদ্যাবত্তা (9০1101975101])। 

অধ্যাপক ব্যগলি এবং কিথ (60. 724819 ৪০৭ 76৮7) উক্ত দশটি গুণের 

সঙ্গে আরও তিনটি গুণের কথা উল্লেখ কবেছেন। যেমন--€১) কৌশল (০, 

1, 41198901097: 18 88892061]]ড 81006178702 102 32000920081, 
লু 

, “০ 08৫. 20090 051) 89 % €00৫. 5920091,+- 41701717805, 
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(২) সুমিষ্ট স্বর (0০০৭. ৮০৫০৪) এবং (৩) নেতৃত্বের কৌশল (05%90165 £0: 

19800151017) । 

অধ্যাপক বসিং (2৮০. 8955£2) আরও ছুটি গুণের কথ! উল্লেখ করেছেন। 

যেমন--€১) রহস্য প্রিয়তা (52756 ০ 1)800001) এবং (২) শিক্ষার্থাদের প্রতি 

বন্ধুভাব (7115001179555 €0৮%81:45 00115) | এছাড়া আরও অনেক মনো- 

বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ গবেষকরা শিক্ষকের অপরিহাধ গুণাবলীর তালিকা আমাদেব 

নিকট উপস্থিত করেছেন । এসব গুণাবলী আমরা তিনটি অংশে বিভক্ত করে 

আলোচনা করতে পারি, যথা (ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা (০80610010 00811- 

3০8:61017), (খ) বুত্তিগত বা পেশাগত যোগ্যতা (13109:155510179] 0018111702.- 

0101) এবং (গ) ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র (১0501091165 2170. 01797180601 

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা (4০827010 00911902610) ) 5 যথাষণ, 

কার্কর ও সার্থক কর্ন-সম্পাদনাব জন্ত বিধ্যালয়েব যে-কোন শিক্ষককে যেকোন 

একটি বা ছুটি বিধযে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা কঙখ্য । যে বিষয পডানোর জন্ 

শিক্ষককে নিবোগ করা হবে অন্তঃত সে বিষধে শিক্মককে উচ্চতব জ্ঞানের অধিকার 

হওয়া চাই (অন্ধতঃ সম্মানম্তরের মান অথবা মাতকোত্তব মান )। প্রাইমাবী 

ধা নিক্প মবাধ্যমিক বিদ্যালযের জন্ত স্নাতক উপাধি প্রাঞ্চ শিক্ষক হলে ভাল 

হয়। তবে শিক্গবকে সর্বদা শ্বীয বিষয়ের আধুনিকতম জ্ঞান (00-60-08৫6. 

[070৬71656 ) অর্জন করতে হবে । এর ভন্ত সর্বদা তাকে স্বীয পিষেব অন্তু 

৪ সহায়ক বিষযাদি পছা্ছনা করতে হব। 

শিক্ষাকে ভভিজ্তামুখী ও জীবনকেন্দ্রিক করাব দিকে প্রবণতা তষ্টি হওযাণ 

শিক্ষার্থী আক্ত আব শ্রেণীকঙ্গের নীরব শ্রোত। শখ । শিন্ষাাঁ এখন পুঁখিগত 

ধদ্যাব সঙ্গে ববহাবিক শিক্ষা নিজেকে ব্যপ্ত খে । তাই অনেকে মনে 

কেন, শিক্ষক যদি হধু পবিচালন কে দক্ষ ভন ত।হালেই যখেষ্ট | শিক্ষার্থাকে 

গাহায্য করব জন্ত ক৩কলি পাঠ্যপুস্তকের ন।চেপ এছে পবিচয, আর কর্ধসুচ' 

প্রণয়নের দক্ষত। থাকলেহঠ শিক্ষকতা কর্মে যোগ্যতা অর্জন কন! যাব । “৬৬০ 

81০ €5280101106 0000115) 706 5010)006 102:660৮--এ২ মতেব সমর্থক অনেকে 

মনে কধেন যে, শিক্গকের বিষয়বস্তর ওপর গভাব পাঙ্ডিত্যেব প্রযোজন নেই । 

পাণ্তিত্য থাকলে বরং শিক্ষক তা প্রকাশ করার জন্য উদগ্রীব হবেন। ফলে 

শিক্ষার্থী হবে অকর্মণ্য নীরব শ্রোতা; পুথিগত বিদ্যার ধিকেই তার প্রবণতা 
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সষ্টি হবে অধিক। কিন্ত এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। অজ্ঞ অথবা সবজাস্তার 
পক্ষে শিক্ষকতা করা )অসম্ভব। জানবার ইচ্ছা বা শেখাবার ইচ্ছাই 
জানাতে বা শেখাতে পারে ।' জ্ঞানের গভীবতার মাধ্যমে শিক্ষক হতে পারেন 

শিক্ষার্থীর পরিচালক, দার্শনিক ও বন্ধু। পশ্তচারণে পরিচালককে তণের সন্ধান 

রাখতে হষ, সৈনিক পবিচালনায য্দ্ধবিগ্যায পারদশর হতে হয। তেমনি শিক্ষণীয 

বিষষবস্তর খববাখবর না রেখে শিক্ষক হয শুধু অবাঞ্চনীব নয, অসম্তবও 

বটে। স্ৃতরাং শিক্ষকের প্রথম প্রযধোজন বিষয়গত পাণ্ডিত্য অর্জন | প্রকৃত 

শিক্ষক শিক্ষ/লাভের জন্য শিক্ষকতা-খুঁন্তি গ্রহণ কধেন, শিব সঙ্গে তিনিও 

শিক্ষার্থী, তাই শিক্ষকত। ভাব কাছে আনন্দদাযক ব্যাপার | 

€(খ) বৃত্তিগভ বাপেশাগত বোশভ্য1 (519155510178] 00.2116157010755) ?ু 

বিষষ সম্পর্কে অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্বেও অনেক শিক্ষককে শিক্ষকতাষ 

অকুতকাধ হতে দেখ। যাধ। কোন বিষয সম্পকে জানা এক জিনিস, আব পড়ানো! 

অন্ত জিনিস । মূলতঃ, পাণ্ডিত্য থাকা সত্বেও শিক্ষণ পদ্ধতিতে অপট্রতাই এই 
বিফলতার অশ্তাতম কারণ। অহুনকে বলেন, কবিদের মতো প্ররুত শিক্ষক 

জন্াগ্রহণ-করেন, তাকে তৈরি করা যাষ না1।3 কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয। 

চেষ্টার দ্বাবা নানাবিধ কৌশল ও দক্ষতা অর্জন কর যায। শিক্ষকোচিত গুণ 

স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান আছে এমন শিক্ষকেব সংখ্য। অতি নগণ্য । অথচ 

দেশব্যাপী শিক্ষা সন্প্রসাবণের ফলে শিক্ষাষতনের সংখ্যা যেমন বেডে গেছে 

তেমনি শিক্ষকের সংখ্যাও বাঁডাবঝাব প্রয়োজন হবেছে। তাহলে আজন্তা দক্ষ 

শিক্ষকেব (9010 01012) অপেক্ষা থাকা আব সম্ভব নয। শিক্ষককে 

তেরি করে নিতেই হবে! তাই শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা বুদিব জন্ভ 

শিক্ষক-শিক্ষণের গুক্ত্ব বুদ্ধি পেষেছে । £ 

কি পডাতে হবে(ড৬1)9£ €০ €০8012) এবং কেমন করে পডাতে হবে (চ০, 

6০9 (5801১) দক্ষ ও যোগ) শিন্ষককে এ ছুটি বিষষের ওপর পাণ্ডতিত্য অর্জন 

1. তুলনায় ঃ 4০0. ৫812906 0০৪৮ ০০৮ 0£ 3000 দও388] 65:09106 11১8৮ 3০7 

1185৪ 00৮6 12)60 28 ৪01 16 68801067: 18 000 8100. 81381107102) ৮4001010170, 0 

(15919 18 100 80911011708 জ 16010 1১100 0১9 0101006 00108910 0109 7701700 .-”? 

- 0701, 12547501070) 40027, 

2, “70000861010 6০ 61089 া)0 1৪. 61910 11589 6০ 36 1৪ & 10509 805870- 

&0:9 1586 060%056 09 (8501061 29 ৪1 ৪৯ 195001:, চিন 

9. 41119807562 19 00200 800 3000 30906.--44750705 17505" 

ক. 81] 025018618 ৪150510 £০ (০58৮ &:900799 01 779170106”--2151003867, 
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করতে হয়। এই সঙ্গে যাকে পডাতে হবে (15078 0০ 680) তাকে 

সঠিকভাকে জানতে হয়। তাই রাইবার্ন 1২9৮%%) বলেন, সার্থক শিক্ষক 

নিশ্চয়ই শিশু, পাঠ্যবিষয় এবং পদ্ধতির ওপর সমান আগ্রহশীন হবেন। 

ব্যক্তিগত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক শিশু-মনম্তত্ব, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষণ- 

পদ্ধতিস ম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে পারেন । এই ব্যবহারিক জ্ঞান- 

অর্জন করা শিক্ষকের অপরিহার্য কঠব্যের অন্তর্ভুক্ত । তবে শিক্ষক-শিক্ষণ 

মহাধিদ্যালয়ে যেভাবে ও যতটুহু শিক্ষণ সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনে শিক্ষককে 
সাহায্য করা হয় সেটুন্ঠ মাত্র প্রস্ততি পর্ব। এর প্রকৃত ব্যবহারিক পর্ব শুরু হ্ং 

বিদ্যালযের বাস্তব পরিবেশে । তাই শিক্ষণ সম্পর্কে অভিজ্ঞান পত্র প্রাপ্তির পর 

শিক্ষককে সর্বদা কৌতুহলী গবেষক হতে হবে । নতুন নতুন পদ্ধতি প্রযোগ কবে 
শিক্ষন-প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তুলতে হবে। এছাড। আধুনিক যুগে পত্র- 
পত্রিকার মাধ্যমে অন্যান্ত সার্থক শিক্ষকেব গবেষণার ফলশ্রুতি এবং সাম্প্রতিক 

শিক্ষা-সমন্তার বিষর জানতে হবে ও নবলন্ধ জ্ঞঞনকে বাক্তবাধিত করার চেষ্টা 

করত হবে। অন্তথার শিক্ষকতা ত্রমশঃ যাহিকতাষ পরিণত হবে। তাই 

শিক্ষকের যে-সব গুনের অধিকাবী হণযা উচিত তা হল-__ 

(কট পেশাগত প্রবধতা, (খ) শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পাঠের 

প্রবল আগ্রহ, (প) যোগ্যতা উন্নয়নের একান্ত প্রযাস, (ঘ) আধুনিক পদ্ধতি 

প্রয়োগের ও শিক্ষার সম্তাবনা বিকাশের অফুরন্ত আগ্রহ। 

(গ) ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র (09507791165 ৪200. 01)979066) 2 সার্থক 

শিক্ষাকর্মের জন্য শিন্দকের পক্ষে ভূতীষ অপরিহাধ বিষয় হল তার ব্যক্তিত্ব। 

বছ মনস্তাত্খিক উপাদান সহযোগে এই ব্যক্তিত্ব গডে ওঠে, আর সমাজিক ও 

প্রাকৃতিক পরিবেশ এই ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। ভূর ব্যালার্ড. (10৮. 

13211272) বিশ্বাস করেন ষে, মানুষের বু্দিবুত্তি (£00511500 অপে্ষ। চরিজের 

(০17518021) সঙ্গে ব্যক্তিতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ । আবার ব্যনকির ব্যক্তিত . 

আঞ্জত অভ্যাস (4০001720 11919165) অপেন্দা শ্বাভাপিক প্রবণতার (0090019] 

8165) সঙ্গে অধিকতর অন্বিত। ব্যক্তিতের মূলে থাকে সহজাত প্রবণতা । 
এই সহজাত প্রবণতা বা গুণাবলীকে একজন চেষ্টা করে কতটুকু পরিবর্তন 

করতে পারে তা বিতর্বমূলক প্রশ্ন । কিন্ধ দেখা গেছে শিন্ষার সঙ্গে সহজাত 

প্রবৃত্তির রূপ বিবততিত ভ্য়। ব্যক্তিত্ব শব্ের অর্থ অনেক ব্যাপক। ব্যক্তিত্বের 
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উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার স্থযোগ এখানে নেই। শুধু ব্যক্তিত্বের ষে 
বিশেষ বিশেষ অংশ শিক্ষকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন সেটুকুই আমাদের 
বিবেচ্য । এই প্রয়োজনীয় অংশটুকৃকে আমর মোট তিনটি ভাগে ভাগ করতে 
পরি, যথা-€(১) দেহগত বিষয় (ঢ055108] 2576০65), (২) নিক্ষিয় গুণাবলী 

(98551 11065) এবং (৩) কারধনির্বাহী সক্ষমতা (2:2০06152 21011160165) 

(১) দেহগত বিষয় (17551091 8506005 )১ শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের 

প্রথম উপাবান হল তার আঙ্গিক চেহার1। এটাকে কোন মতে অগ্রাহ্ 

কবাযায় না। কারণ, শারীরিক গঠন ম$নুযের মনের ওপর প্রথম প্রভাব 

দেহিক সৌষ্ঠব (10001555101) স্যষ্টি করে । এজন্য কথায় বলে, “আগে 

৪ সৌন্দ্ দৃশ্তধারী, পরে গুণ বিচারী।” শুধু দৈহিক সৌষ্ঠব বা 
হ্জিমার জনেই সুদর্শন ভ্ওয়া যায় "না, এব জন্তে প্রযোজন হয় পরিষ্ষার- 

পবচ্ছন্ন পোশ।ক-পরিচ্ছদ, বাঞ্চনীয় আদবকায়দা, ভাব প্রকাশের আভিজাত্য ও 

5্গিমা, ভাষার হুম্পটতা ও বিশ্তদ্ধতা ইত্য।দি | তাই শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ 

“বার জন্তে শিক্ষকের প্রাথমিক সম্পদ হল তার দেহিক সৌষ্ব। 

ব্যক্তিত্বের জন্য দেহগত বিষয়ে দ্বিতীয় উপাপান হল স্বাস্থ্য। শিক্ষক 
নারোগ শরীবিক স্বাস্থ্যে অধীকারী হবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ 
শব।বিক সুস্থতার ওপর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল। শিক্ষকের যতকিছু গুণ 

« সামর্থ্য সবই তার শারীরিক সুস্থতার জন্যে সম্ভব। শারীরিক স্বাস্থ্য মূলতঃ 

উদ্যমশীনতাঁ, সজীবতা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি গুণ বিকাশের সহায়ক । 

শারীবিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি শিক্ষককে মানসিক স্বাস্ত্যের (1০751 

|:210) অধিকারী হতে হবে। মানসিক ্বাস্থ্য বলতে আমর মানসিক 

চাবসাম্য (০০০1/52010,) এবং প্রক্ষোভমুলক স্স্থিতি ( €[0000799] 

এরিক 56801110) বুঝি । মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী শিক্ষক 

খানপিক স্থাস্থা সরল ও সাধারণ জীবন ধারণের মধ্য দিয়ে উচ্চতর 

চিন্তার দক্ষ হতে পারেন ; শ্রেণীকক্ষে ও সামাজিক পরিবেশে আপন প্রফুল্লতা 

বরা সকলকেই মুগ্ধ করতে পাবরেন। শিক্ষকের হতাশা ও দুশ্চিন্তা, মনমরাঁভাব 
শিক্ষার্থীর ওপর প্রভাব হিস্তার করে থাকে। শিক্ষকের ধৈর্য, সহনশীলতা»' 

মনোমৃদ্ধকর আচার-আচরণ ইত্যাদি সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ. তরাং শিক্ষকের 
পক্ষে মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য গুণ। 



১৪৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি পরিবেশ 

দেহগত বিষয়ের তৃতীয় উপাদান হল শ্রুতিমধুর ও স্পষ্ট কব 
(0০০ ৮০$০৪)। শিক্ষকের উচ্চারণ হবে স্ুস্পষ্ঠ ও বিসশ্তদ্ধ। কর্কশ ম্বরযুক্ত শিক্ষক 

কখনও শিক্ষকতায় সাফল্য অর্জন করতে পারেন না। কারণ, এরপ স্বর শিক্ষার্থী 

মনে বিতৃষ্ণার স্থষ্টি করে, মনোযোগ আকর্ষণে বিশ্ব ঘটায়। তাই প্রয়োজন হলে 

শিক্ষককেও সঙ্গীতজ্জের হ্যায় ব্বর-সাধন1 করতে হয়। অন্যথায় ৮ বৃদ্ধি 

ত্যাগ করে অন্ত যে কোন পেশ! গ্রহণ করা উচিত । 

(২) নিক্ক্রিয় গুণাবলী ( 78351%০ ড£00065)2 শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের 

দ্বিতীয অপরিহার্ধ উপাদান হল তীর নিক্ষিয় গুণাবলী । এই গুণের দ্বারা শিক্ষক 

শিক্ষার্থার মানসরাজ্যে এমন প্রবল প্রতিক্রিয়া স্ষ্টি করতে এবং স্থাযী প্রভাব 

বিস্তারে সমর্থ হন যে বিছ্যালয পরিত্যাগের পরেও, এমনকি আজীবন শিক্ষার 

পূজনীয শিক্ষককে তুলতে পারে না। তাই নিক্ষিষ গুণাবলীকে শিক্ষকের 
সর্বাপেক্ষা প্রভাব শালী নেতিক গুণ (177019] 009116169 ) হিসেবে অভিহিত 

করতে পারি। শিন্ষকের প্রয়োজনীষ নিক্ষিষ গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এ 

অপরিহার্য গুগগুলে। হল £ 

২৫) ধৈর্য ও সহণশীলত। £ শিক্ষককে অনেক সময় শিক্ষা-পরিবেশে 
নান। সমস্যা ব1 প্রতিকুল অবস্থার সম্্ধীন হতে হয । তাই তাঁকে ধের্য সহকারে 

ও আত্মসংযমী হযে সেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। 

(1) আশাবাদিত। £ প্রতিকূল পরিবেশে অবদমিত না হয়ে আশা বজাং 
রাখা শিক্ষকেব কর্তব্য । শিক্ষকের আশাবাদিত দ্বাব? শিক্ষার্থীও প্রভাবিত হবে 

ও্বম্ব কর্মে সাফল্য লাভের জন্য অধিক উৎসাহী হবে। 

(/) স্সেহ-প্রীতি ও সহানুভূতি : অললবয়স্ক শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশের 
শ্াযিত্ব শিক্ষকের ওপর অপিত। তিনি অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের শ্েহ ও গ্রীতিব 

চোখে দেখবেন, তাদের স্থবিধাঁঅস্থবিধা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচন1 করবেন-- 
এটাই সর্বজনকাম্য । কঠোর শাসন ও বুঢতার দ্বার! শিক্ষার্থীর মনকে জয় কব! 

যায় না। তাদের মন জয় করতে না পারলে শিক্ষার সঙ্গে মনের সংযোগ স্থাপন 

করা কোনক্রমে সম্ভব নয় ; স্বেহ-গ্রীতি, সহান্থভৃতি ও ভালবাসার মাধ্যমে 

শিশুহ্ৃদয় জয় কর] সহজনাধ্য । 

€) বন্ধুবাসল্য £ শিক্ষার্থীকে আপন করে নেওয়ার উপায় হল তাদের 

প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা । এরূপ মনোভাবের দ্বার! ছাত্রদের সঙ্গে 
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যেমন মেলামেশা! করা সহজ তেমনি তাদ্দের স্থববিধা-অস্থবিধা বুঝে সঠিক পথে 
পরিচালন] করাও সহজ । 

(৬) আন্তরিকতা, সত্তা ও সরজত।1 2 শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব 

সরাসরি শিক্ষার্থার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই শিক্ষককে হতে 

হবে স্থসংহত চরিত্র ও ব্যক্তিত্ের প্রতিযৃতি। কপট ও ভগ্ড শিক্ষককে কেউ 
বিশ্বাস করে না। শিক্ষকের ওপর বিশ্বাস হারানোর অর্থ পাঠ্যবিষয়বন্ত ও 

শিল্ষণ-প্রক্রিয়ার ওপর বীতশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস স্থট্টি হওয়!। শিক্ষকের ছারা 

শিক্ষার্থী যদি প্রভাবিত ন] হয়, য্থি শিক্ষার্থী তাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে 

প্রণোদিত না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা! কোনক্রমে সফল হতে পারে না। 

তাই শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব হবে সুসমন্থিত ও সুসংহত । 

€৩) কার্যনির্বাহী ক্ষমতা! (5.২65০061৮5 2711569) 2 শিক্ষকের 

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয তৃতীয উপাদান হল তার কার্ধনির্বাহী 

ক্ষমতা । কার্ধনিবাহী ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হল নেতৃত্বদানের ক্ষমতা । 
শিক্ষক হবেন প্রথম শ্রেণীর নেতা । তাকে বিদ্যালয়ে, শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষামূলক 

অনুষ্ঠঠনে, সমাজে নেতৃত্ব দিতে হবে। নেতৃত্ব স্থলভ কর্ম সম্পাদনের অন্ত 

শিক্ষকের যেসব আন্ুষঙ্গিক গুণ থাকা প্রয়েজন সেগুলো হল £ 

€) শিক্ষাদান কর্মে আগ্রহ 2 শিক্ষকের কারনির্বাহী ক্ষমভার প্রথম 
লক্ষণ স্বকর্ধে আগ্রহ । বাধ্য হয়ে যিনি শিক্ষকতা কর্ধ গ্রহণ করেন তীর স্তীয় 

দায়িত্ব ও কর্তব্যে অস্বস্তি ও অসন্তোষ লক্ষ্য করাঁষায়। তাই কার্ধনিাহের 

সার্থকতার জন্য প্রথম প্রয়োজন তার কর্মে আগ্রহ। 

(1) আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও আত্মসমালোচনা £ করনে 
আগ্রহ থাকলে স্বাভাবিকভাবে আত্মবিশ্বাস কার্ধকর হয়ে উঠভে পারে। 

নেতৃত্বদানের জন্য শিক্ষককে আত্মবিশ্বীসের অধিকারী হতে হবে। এই বিশ্বাসেব 

ফলেই শিক্ষকের মনে আসবে আত্মনির্ভরতা। আত্মনিভর ব্যক্তি অন্যের 

সাহায্যের প্রতীক্ষা না করেই হ্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন । 

এই প্রসঙ্গে মনে ব্রাখা প্রয়োজন, মানব মাতরেরই কাজে ক্রটি থাকতে 

পারে। শিক্ষকের কর্পেও ক্রটি থাকার সম্ভাবনা পদে পদে। শিক্পকের 

কর্মের ক্রটি থাকার অর্থ শিশ্ত-জীবন থেকে শুষ্ক একরে সামশ্রিক সমাজ- 

জীবনকে ক্রটিপূর্ণ করে ফ্চোলার ব্যবস্থা করা। তাই আত্মসমালোচনা 
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শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন। শ্বীয় কৃতকর্মের দোষক্রট সম্পর্কে পর্যালোচনা 

করলে শিক্ষকের কর্ণ এবং তার ব্যক্তিগত জীবন অনেকে বেশী সমৃদ্ধ ও 

সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে । 

0) জমবেদনাঃ কৌশল ও সামঞ্জন্যকরণের ক্ষমতা £ শিক্ষার্থীদের 
পরিচালন পরিপ্রেক্ষিতে সমবেদনা, কৌশস ও সামগ্রশ্তকরণের ক্ষমতা! শিক্ষকের 
মধ্যে থাকা নিতান্ত প্রয়োজন । এর দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়ে 
ওঠে। সমবেদনা অর্থে শুধু দয়াধর্ম ন়। সমবেদনার দ্বারা পরিচালক ও 

অন্ুসরণকারীর পারস্পরিক বুবাপভাকেও (00055090010) বুঝবাষ । কৌশল 
শুধু চতুরতা নয়, কৌশল হল সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমত1। শুধু চালাকির 
দ্বারা মান্তষের মন জনন করা যায় ন!, এর সঙ্গে বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতারও 
প্রয়োজন হয়। এর দ্বারা আবার প্রতিকূল পরিবেশ ও সমস্াপূর্ণ বিষয়েব মধ্যে 

নিজ কর্মের সামঞ্তম্তবিধান কর! ষায় | 

€ছ) উদ্যমনীলতা 2 প্রকৃত নেতাকে অন্তের সাহাষ্য ব্যতীত যেকোন 

প্রষ্োজনীয় কর্মে উদ্যোগী হতে হয়। অনেকে পরিকল্পনা করতে পারেন কিন্ত 

পরিকনিত ব্যয়ের বাস্তব বূপায়বে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। পরিকল্পনাকে 

বাস্তবাগিত করার জন্তে নেতাকে হতে হবে পরিশ্রমী, সংগঠক ৪ পরিচালক । 

(০) জময়ানুবরিতা ও জমনশিতা £ বিদ্যালয় পরিচালিত হয় 

সমক্-তাগিকার কার্ষস্থচী অন্থসারে । নেতহ দিতে হলে শিক্ষকের সমধান্তবতী 

হওয়া প্রয়োজন। অন্যথা কর্মপরিচ:লনায় বিশৃঙ্খসা সি হতে পারে। 

দ্বিতয়ীতঃ, নেতৃত্বহলভ গুণের একটি আনুষপ্িক উপাদান হল সমদশিত1। 

পদ্মপাত শৃশ্য নেতৃত্বের দ্বারা শিক্ষক তার সহকর্মী, শিক্ষার্থী, অভি ভাবক-_ 
সকলের শ্রদ্ধাভাজন হতে পারেন । 

(1) বাম্মিতা ই নেতৃত্থ প্রদানের অন্ততম উপাদান হল বক্তৃতাদানের 

যোগ্যতা । এগুণটি শিক্ষকতা কর্ধের অপূর্ব সহায়ক। মন্তত্বসম্মত এবং 

যুক্তিপূর্ণ বিষয়ের অবতারণার জন্ত সুস্পঃ এবং দরদী ভাব ও ভাষায় বক্তৃতা- 
দানের যোগ্যতা থাকলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে শিক্ষার্থী, সহকর্মী, 
অভিভাবক সকলেরই মন জয় করা ও প্রভাব বিস্তার করা সহজসাধ্য হয । 

আধুনিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়া_কাজ ও কথার মাধ্যমে গতিশীল হয়ে উঠেছে। 

কাঙ্জ € কথার যে-কোন একটির অভাবে শিক্ষক ব্যর্থ হবে-__এবিষয়ে 
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সন্দেহের অবকাশ নেই। উক্জিথিত গুণ ছাডাও শিক্ষককে মৌলিক কর্ে 

দক্ষ, মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মসম্পাদনের প্রচেষ্টা ও অন্যান্ত সামাজিক 
গুণের অধিকারী হতে হয়| এক কথায়, শিক্ষককে হতে হবে অফুরন্ত গুণের 

অধিকারী । এ প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রযোজন, শিক্মক মূলতঃ মানুষ । 

সমাজের আরও পাচ জনের স্ায় তার9 কিছু কিছু ক্রটি থাকবে । এ কথা 

সকল সময় স্মরণ কর] দরকার যে, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যা কিছু শেখাতে 

চান তাযেন তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সম্পাদন করে শিক্ষার্থীদের 

নিকট দৃষ্টান্ত স্তাপন করতে পারেন । কথা ও কাজ এক হলে শিক্ষকের 

প্রভাব আদর্শ নাগরিক তেরির সহায়ক হবে । 

যোগ্যতার উন্নয়ন (1০ ০1019106771 ০06 6:950161)05) 2 শ্বাধীনতা 

প্রাপ্তির পর ভারতে শিক্ষা পুনর্গঠনের পরিপেক্ষিতে শিক্ষকের যোগ্যতার উন্নবন 

একাস্ত কাম্য । পূর্বোক্ত আলোচনায় শিক্ষকেব প্রয়োজনীষ গুণাবলীর ধিকগুলি 

আলোচিত হযেছে । শিক্ষক স্বীয় যোগ্যত1 ও গুণাবলীর উন্নতির জন্য নিজেই 

সচেতন ও সচেষ্ট হতে পাবেন । স্বীযফ চেষ্টাই এই উন্নতির একমাজ উপায়। 

শিক্ষণ মহাবিদ্যালযে পেশাগত যোগ্যতা বুদ্ধির চেষ্টা কব? হয কিন্তু সে প্রচেষ্টার 
ক্ষেত্রপবিরধি ও সময় অতি সীমিত। সবকাবী প্রচেষ্টায় শিক্ষক-শিক্ষণ 
মভাবিগ্ভালযের কর্ধন্গেত্রকে আবও প্রসারিত ও করঃঠমুখীন কর প্রযোজন । 
শিক্ষককে যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা ও শিক্ষাকে বাস্তবকণ্ অভিমুখী করা 

যথেষ্ট সমস্তাবহুল। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে এব বাস্তব বপারণের অপেক্ষা না 
বেখে, শিক্ষা পুনগঠনের জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হযে স্বীয় যোগ্যতার উন্নয়নে 

প্রবুত্ত হতে হবে । যোগ্য তা পরিমাপক ও নির্ধারকের একখানি-হ্ুচী নিয়ে প্রদত্ত 

হল। এই স্ুচীটিকে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্ভালযে অধ্যাপকরা শিক্ষকদের 
ঘোগ্যতাব উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারেন; আবার বিছ্যালয়ের শিক্ষক 

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কালে সহকমীর্দের এই সুচী অনুসারে স্বীধ যোগ্যতা 

বিচাবের জন্য অন্রবোধ ও নিযোগ কবতে পাবেন । 
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শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ধারক সুচী* (02006 91০2৮ 001: 105201)619) 2 

অতি গড 
বিষয উম টে 8৬৫_ | হন 

টি কানন & 5586 রি 
স্পা শিস শপ শশী শী শী শত ১ শ শশা শী শশী? শী শাট শী পাপী পে শি 

€ক) বিষ্যাবত্তা (9০1,019191)1) £ 

€১) বিষয়গত বিদ্যার গভীরতা (9০709. 100৬৮ | 

1 

12002 01 501600 90100) | 

€২) সাধারণ শিক্ষাব ভিত্তি (08015800170 ০৫] 

11218] ০00080107)। রর ূ 

(৩) সাম্প্রতিক সমস্যার সঙ্গে পরিচয় (£৯০০7917)- 

21106 5161 11010161705 06 11652) ূ 

08. 1169) | | 

€৪) পত্র-পত্রিকা পাঠক (86206 06 বি ০ড৩- 

[08061 21৮0 14129221195) | 

রি পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠক (২৪৪৫6 ০: ূ 

09019 01) 5111000 18861)0। | 

€খ) পেশাগত পটভূমি (019155510179] 09.0]- ৰ ] 

| 

ৃ 

ৃ 

] 

ৰ 

ূ 
ৰ 

|| 
|... 
[| 
| | 

ূ 
| 

ৰ 

| 
ৃ 
ূ 
ৰ সস প্পপস্পেপশ পপি পাশা শীট শীট শি 

£10011)0) ৫ 

(১) পেশাগত প্রবণতা (1010:159910179] ঈ 

2610006)। 

(২) পেশাগত শিক্ষণের গভীরতা! (9০747)0. 77০0৫65- 

5101)8] 121101176)। 

€৩) শিক্ষাবিষরক পত্রিকা পাঠক (২০৪0 0: 

] 

স্্ পপ” পপ সপ পপ 8 

9000০200102] 1৬098921155) | 

£8) শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থেব পাঠক (০৪ণুগ্ ০৫. 

[06555101021 1000159)। ৰ 

(৫) যোগ্যতা উন্নয়নের প্রয়াস (19516 10] 10- 

01021076180) | ু 
িনিরেরির হা িটিভিিভিনি তিন উসাইন িনিট রতন রিনিতা 

এ 
₹7168020108 0006 9০০18] 9600198 17) 89600200877 90000০18--79$7672 07৫ 40$759709, টন 
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চারার 

। তি 

বিষ উত্তম | উত্তম | &০৪- | লত। 
16783 27 | 00০01 255৪ | 93 

নিলি ররর এরিয়া রানির... 9 রি 

(১) ব্যক্তির চেহার1 (০15009] ৪1006218106) ূ 

(২) জীবনের স্থখ-ম্থবিধা সংক্রান্ত ব্যাপারে সচেনতা! । ৷ 

(0২০০0901007 ০06 00০ 20061716165 ০0 

116)। 

(৩) করস্বর (0581155 ০৫ ০1০)। 

(8) ভাবা (].8175096)। ৰ 

(৫) স্বাস্থ্য (17691617)। ূ | 

3. শিক্সিয় গুণাবলী (09551৮০ ৬1:6069) 2 ৰ 

(১) বন্ধুত্ব (01016170117)655) | ৃ 

(২) সহান্তভৃতি ও বোধ ( 9510719961)5 800 | 

[0150015021701175 )। র 

) আন্তরিকতা] (317)০21105)। ূ 

(৪) কৌশল (720) ূ 

(৫) সততা (79817707955) | ৰ 

(৬) আত্মসংযম (901০0170001) । ! 

৭) আঁশাবাদিতা (001061101570)। | 

৮) উতৎ্সাত (72600519517) | | 

৯/  ধেষ (70906009)। | 

0. কার্ধনির্বাহী ক্ষমত। (1:5০0015০ 

91011161095 ) 2 

১ আত্মনিশাস ও আত্মনিভরতা (5০1-০০0০- 

ূ 

র 
00070 2170 5০17-161191805)| 

] 
| 

গে) ব্যক্তিত্ব ( 25550091115 )০ | ঠা) বাকিত (65555515371 111 

&- শারীরিক বৈশিষ্ট্য (১59০ 89195069) ই ৃ  

| র 

: 
ূ 

ূ 
ূ 

ৃ ূ ৰ 

| 

ৃ 
] 

ৃ 

২) উদ্যমশীলত] (1710961৮)। 

৩) গ্রহণ-ক্ষমতা ও সম্পদ-সম্ভাবন! (25908111165 

4 . 9120 1250701:020111059) | ূ | 
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বিষয় উত্তম ও স্্পাত। 
1097008 2589 | 1১০০: 

(৪) সাংগঠনিক ক্ষমতা (0:£271510£ নিয়া | 

(৫) পরিচালন ক্ষমতা (01:600%6 ৪011165)। 

(৬) শ্রম (00565) ূ 

€ঘ) শ্রেণী-পরিচালন পদ্ধতি (0155-70020 
1:০0০6001০) 2 

€১ পাঠটাকার সঠিক লক্ষা (01691-0096 91005 

601 1695077)। 

€২) পাঠ্যস্চী ও পাঠটীকায লক্ষ্যের সম্প্ক (84 

0% 169901) 1) 701811017 ৮5111) 21105 ০0: | 

যর 

শে রি (3০০0 
0811971 ____'___. 

[1 
| ূ 

ক 

| ূ 
(0010 ০: ০0০159)| ূ ৰ 

(৩) সুষ্ঠু বিবয়বস্ত পাঠ্যরূপে নির্বাচন (41060215 ০1 ূ ! 
5001016501 ৮71] 52150160101 ০801)1775) | র 

(8) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্তে বিষবধস্ত বিস্তানেব সুতা; 
(%96107215 0£50101006 ৮61] 01591701560 | 

10] 02201717765) | 

(৫) শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ (050115 61] | 

[00015250101 5000) 

(৬) সযত্বে পধিকঙ্গিত কখারেপ ( ওত 

[102760 29515110010 )। 

(৭) লক্ষ্যেব অক্ষগূলে গৃহীত বিভিন্ন পদ্ধতি (৬৪:10 : 

0 016011905 0990 10 20001011151) 

ূ 

817770) | | 

(৮) প্রশ্ন-নংক্রান্ত নেপুণ্য (3101]80] 089501013- ূ 

1176) | ূ 

(৯ শ্রেণী-পরিচালন যোগ্যতা (4১125 ৮০ 10০10 
610০ ০1955) | 
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অতি |. গড় 
বিষয় উত্তষ ; উত্তম | &%৪- | বলা 

[69008 10০০0. | 28৪ | 16০০4 
089119806 

অত লে 

(১০) ব্যক্তিস্বাতন্থ্য শ্বীষ্কতির পরিমাণ (0২০০০৪4- ৰ 
| 000 0 17001510081 0122:67)065)| | 

(১১) কর্মস্চী পালনে যোগ্যতা (62701617107 1] 

10116106 01) | 

(১২) শ্রেণীতে লক্ষ্য সম্পাদনের যোগ্যতা (4৮1 
00 90001001151) 81705 17) 01989) । 

(১৩) বিষয়-পরিবেশন যোগ্যতা (40115 17) 

ূ 01221 01625670800], 0 516০0 1 

৪ | ক্ষত 1লিক| মো) 8 

সময-তালিক হল বিছ্ালয়ের বিভিন্ন কর্মস্থচীর সময়ান্পাতিক বণ্টন- 

তালিকা। এটাকে বিদ্যালয়ের ক্*-নির্দেশক চার্ট বলা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের 

পাঠ্যবিষয়-তালিকা (০0171081917), প্রতিটি বিষয়ের প]ঠ্যসুচী (5511003), নিদদিই 

শিক্ষক, বিদ্ালঘ পবিচালনার নির্দিষ্ট সময, বিভিন্ন শ্রেণী ও বিষযকক্ষ, আবশ্তিক 
পাঠক্রমিক কর্মস্চী (০]0০0181 ৪০৮৮1৮০১) ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে সামগ্তশ্থ 

বন্দ] কবে সমধস্চী নির্দেশ করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষক কোন্ কক্ষে, কোন্ দিন 

কতটুকু সমঘ, কৌন্ বিষষ পডাবেন ব1 কোন্ শিক্ষাকর্ণ কতটুকু সময়ে সম্পাদন 

করবেন তার দেনন্দিন হিসেব সহ সেটা সঞ্চাহের জন্য নিদিষ্ট করা থাকে এই 

সময় তালিকায়। তাই একে বলা হয় “বিদ্যায কর্মস্চী, ব! প্রতিষ্ঠানের 

হদপিণ্ড। হৃদপিণ্ডের প্রত্রিয়া সার] দেহের কর্ধন্থচী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা 

করে। বিদ্যালয সময়স্চীও তেমনি বিদ্যালযের বিভিন্ন কর্মের পরিচালক ও 

নিয়ন্ত্রক |: 

সময়-তালিকার গ্রকার ভেদ (75065 ০0£01096-7016) ও 

বিদ্যালয়ের বিচিত্র কর্ণ সম্পাদনা স্ব পরিচালনার জন্য নানা ধরনের সময 
তালিকা ব্যবহার কর] হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সয়-জলিকাগুলি হল £ 
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(ক) একত্রিত সময়-তালিকা (00750178650 770,6-72616) 2 
এন্ধপ সমন্ব-তালিকায় শিক্ষক ও শ্রেণীর কর্মস্থচী একত্রে সঙ্গিবেশিত হয় । এতে 

প্রথ্ভঃ, সাগ্ুহিক দিন গুলির জন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিটি পাঠাবিষয়ের শিক্ষপ- 

কর্ম বপ্টন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এতে কোন্ শিক্ষক, কোন্ ঘণ্টায় (9200), কোন্ 
শ্বেণীভে, কোন্ বিষয় পডাবেন তাও নির্দেশ করা থাকে । ছোট ছোট বিগ্ভালয়ে' 

এন্ধপ একখানি একত্রিত সময়-তাপিকা যথেষ্ট কার্ধকর হয়। বহুমুখী ও 

বৃহদছাকারের বিদ্যালয়ের জন্ত বিভিন্ন ধরনের সময়-তালিকা ব্যবহার 

করা হয়। 

(খ) শ্রেণীভিত্তিক সময়-তালিকা 2 এন্রপ সময্র-তালিক! এক একটি 
শ্বেীর ন্ত তৈরি করা হয়। শ্রেণীর জন্ভ অনুমোধিত ও নির্ধারিত পাঠ্য- 

তালিকার প্রতিট বিষয়ের কোন্ অংশ কোন্ কোন্ দিনের কোন্ কোন্ ঘণ্টা 

পড়ানে। হবে তার নির্দেশ থাকে শ্রেণীভিটিক সময-তালিকাষ। এর মধ্যে 

শিক্ষাগত (408.09001০) ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের (০210019 2০61৮1655) 

উল্লেখ থাকাও বাঞ্চনীয়। এরূপ সময়-তালিকা প্রতিট শ্রেণীতে যেমন স্বাপন 

করা ফায় তেমনি সকণ শ্রেনীর শিক্ষার্থীর জন্ত একধানি সাধারণ বোর্ডের 

ওপর স্থাপন করা যায় । 

(গ) শিক্ষকভিত্তিক সময়-তালিক। (0০8.01001-৮5156 110 ০-. 

[৪৮1০) ৪ এরূপ সমর-তালিকায় প্রত্যেক শিক্ষকের দৈনন্দিন সময়স্চী সহ সারা 

সপ্তাহের কর্ণস্থচী নির্দেশ কর] থাকে । শিক্ষকভিত্তিক সময়-তাপিক! শিক্ষকদের 

বিশ্রাম কক্ষে ও প্রধান শিক্ষকের কর্ষে সংস্থাপন করা হয়। সাধারণ তঃ এরূপ 

সমর-তালিকা নুহদাকাবের ভব তাতে বন্দেহ নেই । অনেক বিদ্াালয়ে সময 

তালিকা] নিয়ন্ত্রণ করেন সহকাবী প্রধান শিক্ষক। তাই তার কক্ষেও এ সময 

তাঁপিকার একটা কপি রাখা 1 

(ঘ) অন্যন্য ঃ উদ্লিখিত নময়-তালিক। ছাড।ও প্রথমতঃ, শ্রেণীশিক্ষক 

ব্যবস্থ'ন্ন (01955 €2৪017০: 9556৩) শ্রেণী'শক্ষক নিজের শ্রেণীর জগ্য পৃথক 

সয়য়-তালিক! রচনা করেন। দ্বিতীগ্নতঃ, বিষর-শিক্ষক ব্যবস্থায় (9১1০০: 

ঢ58০1)61 85500৫) শিক্ষক তার বিষয়ের পঠন-পাঠনের জন্ত নিজের কক্ষে 

পৃথক সময়-তালিকা (10006-6880 610)6-08516) রচনা করে শিক্ষার্থীর 

গুহে পাঠানুমীলন পরিচালনার ব্যবস্থ| কর! হয়। 
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সময়-ভালিকা রচনার নীতি (:27530165 010021:151776 012০ 

59250:006101) 0 10107-68016) & সময়-তালিকা হুল বিগ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘডি 

(95০০০74 ০102)। হৃদযন্ত্রের সায় সামগ্রিক সংগঠনের কর্মভিত্তিক সময়স্থচী 
এই সময়-তালিকা ঘারা ঘোষিত হয়। সময়-তালিকা প্রণয়নের সময় বহু নীতির 
বিষয় স্মরণ রাখতে হয়। তাই রচয়িতার ব্যক্তিগত শ্রম, নিপুণতা, বুদ্ধি 
ইত্যার্দি সময়তালিকায় অভিব্যক্ত হয়। এটা একটা সময় সাপেক্ষ কর্তও 

বটে। সমগ্নতালিকা প্রণয়নের সময় যেসব নীতির কথা ম্মরণ বাখতে হয় 

সেগুলি হল £ 

০১) প্রয়োজনীয়তার নীতি (97307১169 06 177590) ৪ নান উদ্দেশ্বোর 

জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিক্ষার্থা-বিচারে বালকদের বিদ্যার ও 
মেয়েদের পৃথক পৃথক বি্ভালয় যেমন থাকতে পারে তেমনি বালক ও বালিকা 

উভয়ের জন্ সহ-শিক্ষামৃলক বিদ্যালয় থাকতে পারে । স্থান-বিচারে নগর ও 
শহরের বিদ্যালয় এবং গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় হতে পারে। প্রশাসনিক বিচারে 

সরকারা বিদ্যার, বেপরক|বী বিদ্যালয়, মিশনারী বিগ্ভালয় ইত্যাদি । তেমনি 

আবারশিক্ষার স্তর-বিচারে প্রাথমিক,মাধ্যমিক, নিক্ন মাধ্যমিক, উচ্চ বা উচ্চতর 
মাধ্যমিক, দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়, দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়, বহুমুখী বিহ্যালয় 

ইত্যার্দি। এরূপ বিদ্যালয়ের প্রকারভেদের পশ্চাতে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের 

পার্থক্য থাকে । আবার উদ্দেশ্ট ও প্রয়োজনের পার্থক্য থাকলে কর্মস্থচীরও 

ভিন্নতা লক্ষ্য কর1 যায়। সময়-তালিকা প্রণয়নের সময় রচধ়িতাকে 

প্রয়োজনীয়তার পার্থক্যের নীতি ম্মরণ করেই কর্ম সম্পাদনা করতে হয়। 

(২) সময় ধার্ষের নীতি (5:20751015 ০£ 005. 21100006720 2 

শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত বা' প্রাঞ্ধ সময়টুকু সম্পর্কে সচেতন না হয়ে 

সমর তালিকা রচনা! করা যায় না। বিদ্যালয়ের জন্ত নির্ধারিত মোট সময়ের 

বিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করে প্রতিটি বিষয়ের জন্য সময়ের অন্ুপাত 

মোট সময় নির্ধারণ করতে হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যালয়ের 
্ন্ত মোট সমত্ব নির্ধারিত হয়। খতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত মোট 
সমস্বেরও পরিবর্তন হতে পারে। আবার একট] বিগ্ালক্ন নিয়শ্রেণী অপেক্ষা 

উচ্চতর শ্রেণীগুণির জন্ঠ বেশী সময় প্রয়োজন হয়। তাই উচ্চশ্রেণীর মোট 
সময় অপেক্ষা নিয্শ্রেণীর জন্ত মোট সময়ের পরিমাণ. কখ হবে। প্রচলিত 

1/120১০ ০ 71--8011) 
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প্রথায় দেখ! যায় বিদ্যালয়ের জন্য মোট সময় ধর হয় ৫ঘণ্টা (১১টা থেকে ৪টা)। 
নিয্শ্রেণীগুলিকে এক পিরিয়ভ আগেই অর্থাৎ ৩্টার সময় ছুটি দেওয়] হয়। 

এবার টিফিনের সময়টুকু হাতে রেখে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সময় বণ্টন কর 
প্রয়োজন । সময বণ্টনের সময পাঠ্যবিষযের গুরুত্ব, জটিলতা এবং আন্মুষ্গিক 

বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখা হয। যেমন, ইংরেজী বিদেশী ভাষা এবং 
তার ব্যাকরণ (£1:2000027), অনুবাদ 00799196107) ইত্যার্দি অনেকগুলি 

অংশ আছে । স্থতরাং ইংরেজীর জন্তে অধিক সময় প্রয়োজন। তেমনি আবাদ 

সি বিষষে জটিলতা বা বিষষের দুবহতার জন্য পিরিষভেব 

চা জন্য ব্যাপ্তিকাল কম বেশী হতে পারে । যেমন, অঙ্কশান্্র একাধারে 
মোট সময় 

জটিল, অন্যদিকে তার আবার তিনটি অংশ--গণিত, 
জ্যামিতি, বীজগণিত । সুতরাং অস্কশাস্ত্রের জন্য বেশী সমষ প্রযোজন। 

সর্বাধুনিক পাঠক্রমে কর্ণশিক্ষ]॥, শারীব শিক্ষা, সমাজসেবাকে আবশ্তিক কব, 

হয়েছে । এর জন্তে সপ্তাহেব কষেকটি দিন ও ছুটির পর সময ধার্য কবাব 

প্রযোজন। স্তরাং আদর্শ ও প্রযোজনভিন্তিতে বিভিন্ন ব্যিষেব জন্য ধাধ সমযেব 

ব্যাপ্তিকাল কমবেশী হতে পারে। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। কাবণ একই 

গিরিষডে সকল শ্রেণীতে একই বিষষ পড়ানো হবে এটা কল্পন1 করা যা না। 

তাই মাঝামাঝি ব্যাপ্তিকাল সবত্র গৃহীত। সাধারণতঃ ৪০ থেকে-৪৫ মিন্টি 

এক একটা তাই মাঝামাঝি পিরিষডেনর ব্যাপ্তিকাল ধব1 হয। টিফিনের 
পর এই সমযের পবিমাণ কমিষে ৩৫ থেকে &* মিনিটের মধ্যে বাখাই 

বুক্তিযুক । 

বিদ্যলযের সমধের ব্যাপ্তিকাল যি ৫ ঘণ্টা হয তাহলে ৩* মিনিট সমযকে 

বিরতি হিসেবে ধার্য করলে বাকি ৪ ঘণ্ট। ৩০ মিনিটকে ৭টি অংশে ভাগ করা যাষ। 

এর মধ্যে ৪ মিনিটের ৫টি পিরিযড এবং ৩৫ মিনিটের ২টি পিরিধড হিসেপে 

রুটিন করা সম্ভব । অনেকে ৩০ মিনিট বিরতির সমযটুকুকে 

তিনটি অংশে ভাগ করেন, যথা-_€ মিনিটের ছুটি স্বরস্থাথ' 

বিরতি এবং ২০ মিনিটের একটি মধ্যান্ন কালীন দীর্ঘ বিরতি । 

পিরিয়ড 

দ্বাদশ শ্রেণীঘুক্ত বিদ্ভালযের উচ্চতর শ্রেণীগুলির জন্য অন্গমোদিত বিষয় পঠন' 

পাঠন ৫ ঘটায় সম্ভব হয় না। তাই অনেক স্কুল ১০টা থেকে ৪টা পর্যস্ত মোট ৬ ঘণ্টা ৰ 
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শ্রেণী-পঠনের মেট সময ধার্য করে। এর দ্বারা একট] পিরিয়ড যেমন বেডে যায়, 
বিভালয়ের সময়কে তেমনি অন্ান্ত পিরিয়ডের সমঘও একটু বেডে যায। বাডতি 

টি পিরিয়ডটিকে বিজ্ঞান, কারিগবি প্রভৃতির ব্যবহারিক ক্লাশ 
্ (0:545051 01853) বা প্রয়োজনীয় এচ্ছিক বিষযের 

(15০62 59১16০0) ক্লাশ বাডানো যায় । তবে বিদ্যালয়ের মোট সমব বৃদ্ধি 

কবে উপযুক্ত টিফিনের ব্যবস্থা থাকাই যুক্তিযুক্ত । 

(৩) অবসম্নত। প্রসঙ্গ (7০1067০2 ০ ঢ৪050০) 2 সময-তালিক। 

রচনায অবসন্নতা বিষযটি নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কারণ, ছুবহ ও 

জটিল পাঠ্য বিষযগুলি শিক্ষণেব সমধ শিক্ষার্থদের অধিক মনোযোগ প্রদানের 

প্রযোজন হয । ফলে তাদেব মনের ওপব ত্ব৷ভাবিকভাবে চাপ স্বষ্টি ভ্য ও সহজে 

চিন্তাশক্তি ক্লান্ত হযে পডে। তাই সময-তালিকাঘ ছুবহ বিষগ্তুলিকে সন্নিবেশ 

করাব নীতিগুলি বিবেচনা কব। প্রয়োজন । 

বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা দেখা গেছে বিগ্যালয শুরুর কিছুক্ষণ পব থেকে 

শক্ষাীদের মানসিক র্লান্ছি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে । তবে মাঝে বিবতির 

(07512) জঙ্য ব্রম।গত রুন্তি বুদ্ধির পণে একটু ছেদ পডে। বিদ্যালযের মোট 

সমধকে বিরতির পুরে ৪ পবে বা সকাল ও বিকাল এই ছুটি অংশে ভাগ করা 

বায়। সকালেব নিদিষ্ট অংশ বিকালে তন্ুবপ (00155001176) অংশ 

অপেক্ষা সর্বদ1 শিক্ষান্তুল। বিকালেব শুরু অপেক্ষা সকালেব শুক, বিকালের 

মধ্যভাগ অপেক্ষা নকালেব মধ্যভাগ, বিকালে শেষ অপেক্ষা সকালেব শেষ 

অনেক শিক্ষান্তকুল। কিন্তু সক!লেব ণেষ অংশ অপেক্ষা বিকালের প্রথমাংশ তত 

বেশী ক্লান্তিকব নঘ। সকালে পিগ্যালযের শুরু থেকে বিবতি পর্ষস্থ ক্লান্তি একটান। 

বেডে চলে । বিবত্তির সময় একটু ছেদ পড়ে বটে কিন্ত বিকেলের শুক থেকে শেষে 

পর্ষন্ত আবার একটান। ক্লান্তি বেডে চলে। অবসন্গতাব প্রক্রিষার সঙ্গে 

কর্মক্ষমতার সম্পর্ককে আমবা তিনটি স্তরে ভ।গ করে নিতে পারি 7 যথা 

(১) তাপিত করার স্তর (৬/8100176 0 50882) 

(২) পূর্ণকর্মের স্তর (চ৪] ₹/0110105 596) 

(৩) পতনের সুর (08111075 0 58.£6) 

বিজ্ঞানের স্থিতি-জভডতার (52269. 97550 নীতি অনুসারে বিশ্রাম 

অবস্থা! মানসিক অবস্থার অন্তরূপ অবস্থাঘ থেকে যেতে চঞ্জ। তাই সকালের 
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প্রথম পিরিক্বডে শিক্ষার্থীর মনকে কর্মসম্পাদনের অনুকূলে একটু গর্ম করে নেওয়া 
হয় (ড52::07176 00 5085০)। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরিয়ডে কর্মশক্তি 

পরিপূর্ণ উপায়ে কর্মসম্পাদন করে (011 ০:1074 509£)। এরপর মানসিক 

অবসন্নত1 কর্মশক্তিকে হাস করে (চ811175 ০9 50£5)। তখন বিশ্রামের 

প্রয়োজন হয় । বিশ্রামের জন্ত খুব বেশী সময় ব্যয না করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, 

এর দ্বার স্থিতি জডতা কর্ধশক্তিকে হাস করবে । বিকালে পুনরায় কান্তি 

বাডতে থাকে এবং কর্ধশক্তিকে এখানেও তিনটি স্তরে ভাগ কর! যায়। 

একই উপায়ে সপ্তাহের দিনগুলির মধ্যে ক্লান্তি, বৃদ্ধি ও কর্ধশক্কি প্রযোগের 

তিনটি স্তর পাওয়া যায । সোমবার তাপিত করার দিন, মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পাতি পূর্ণ 

কর্ম-প্রয়োগের দিন এবং শুত্র-শনি কর্মশক্তি হাসের দিন হিসেবে গণ্য | 

সময়ঘটিত ক্লান্তি বিষয়টির সঙ্গে বিষযঘটিত ক্লান্তির সামগ্তশ্তবিধান কবে 

সময়-তালিক তেরি করা প্রয়োজন । বিষয়ঘটিত ক্লান্তিভাবটি বিষয়ের দুবুহত! 

ও জটিলতা! থেকে উদ্ভৃত হয়। যেমন-_অঙ্কশাস্ত্, ইংরেজী, ভারতীয ভাষা, বিজ্ঞান 

ইতাদি বেশী ক্লান্তিকর। স্থৃতরাং এ বিষষগুলি সকালের দ্বিতীয় ও তৃতীয 

পিরিয়ড এবং বিকালের দ্বিতীয় পিরিয়ডে সন্নিবেশ করা ভাল। ইতিহাস, 
ভুগোন্ধা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সকালের চতুর্থ পিরিযু এবং বিকালের প্রথম 
অঞ্ধব! তৃতীয় পিরিয়ভে সন্নিবেশ কর যুক্তিযুক্ত । 

সপ্তাহের দিনুগুলির মধ্যে বিষয় সন্নিবেশ করার সময় ক্লান্তিমান 
অনুসারে সাজানো যুক্তিযুক্ত । সোমবারকে চলতি কথায বল! হয় “ঝিমানোর 

দিন” আর শনিবারকে বল হয় “পালাবার .দিন'। ম্তরাং মঙ্গল-বুধ- 

বৃহম্পতিবারে ক্লান্তিমান বিষয়গুলিকে সংস্থাপিত করা উচিত। 

(8) বৈচিত্র্যের নীতি 0:25০1716 ০£ ৪:16) $ বেচিত্র্য শিক্ষক 

ও শিক্ষার্থীর মনকে সতেজ ও কর্চঞ্চল করে তোলে । তাই সময়-তানিকা 

রচনার সময় এই বেচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। বৈচিত্র্য বিধানের জন্য যে 

সৰ বিষধ়ের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করতে হয় সেগুলি হল £ 

(ক) বিজ্ঞান, কৃষি, কারিগরী ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবহারিক ক্লাশের ভন্ত 
পরপর ছুটি পিরিয়ড একত্রে নেওয়া যেতে পারে। 

(৭) সারাদিন যাতে কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের একই কক্ষে বসতে না হয় 

সেদিকে লক্ষ্য রাখা যুক্তিযুক্ত । 
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(গ) একই শিক্ষককে যাতে পর পর একই শ্রেণীতে পাতে না হয় সেদিকে 

লক্ষ্য করা প্রয়োজন । 

(ঘ) যেসব বিষয়ের জন্। সপ্তাহে দুটি বা তিনটি পিরিয়ড পডালে চলে 
নেসব বিষয়কে একদিন অন্তর সময়-তালিকায় সন্নিবেশ কর৷ অত্যাবশ্তক। 

(ড) একঘেয়েমি এডাবার জন্তে একই বিষয় পরপর পিরিয়ডে সন্নিবেশ না 

করাই যুক্তিযুক্ত । যেমন, গণিত ও জ্যামিতি, ভারতের ইতিহাস ও বিশ্বের 

ইতিহাস ইত্যাদিকে একট পিরিযডের পরই অন্যটিতে না বসিয়ে ভিন্ন ভি 

দিনে এবং দূরত্ব রেখে ভিন্ন ভিন্ন পিরিয়ডে সন্গিবেশ করা উচিত । 

(5) বৈচিত্র্য বিধানের জন্য একটি বিষয়কে টুকরো-টুকরো৷ করে বিভিন্ন 

শিক্ষকের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত নয়। একজন শিক্ষকের ওপর একটি 

শ্রেণীধ একট বিষয়ের পরিপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের দিকে লক্ষ্য রেখে সময়-তালিকা 

বচন] কর] যুক্তিযুক্ত । 

(৫) সমবণ্টনের নীতি (01107010160: 60001691016 91561006107) 2 

ধমবিভাজনের নীতি অন্ত্সারে শিক্ষণ কর্ণ ও আবহ্িক শিক্ষামূলক কর্ণস্থচীকে 
শিক্ষকদের যে]গ্য তার দিকে লক্ষ্য রেখে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়। যুক্তিযুক্ত । 

অমম বণ্টনের ফলশ্রুতি হল হতাশা, হিংসাঁদ্বেষ ইত্যাদি । এসব শিক্ষা-প্রগতির 

। দৃবধিগম্য অন্তরায়। সময তালিকা রচনার সময় সমবণ্টনের নীতি সর্বদা 

বিবেচ্য বিষয। 

। (৬) অবকাশ ধারের নীতি (0017101701০ ০? 1633016 761100) 2 

: প্রতিধিনেব কর্মের মাঝে শিক্ষকদের অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা থাকা! যুক্তিযুক্ত । 

বিদ্ভালযের মধ্যাহ্ন বিরতির সঙ্গে এরূপ অবকাশ গ্রহণের একটু পার্থক্য আছে। 

ধ্ধ্যাহ্ বিরতির সময় শিক্ষক কোন করে ব্যস্ত না হযে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে 

পাবেন । পক্ষান্তরে লিজার পিরিয়ডে শিক্ষক যেমন বিশ্রাম নিতে পারেন তেমনি 
ব্যক্তিগত কাজ, পরবর্তী পাঠনার প্রস্ততি, শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের জন্ত প্রস্তুতি, 
শিক্ষার্থীদের গৃহের অন্ুশলন (30776 0৪51) ও শ্রেণীর কাজ (01855 0891) 

ইত্যাদি পরীক্ষা ও সংশোধন করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। 
বিজ্ঞান শিক্ষকদের পরীক্ষাগারে ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজনে . 
বং ক্লীশের শেষে সাজসরঞজাম গোছানোর প্রয়োজনে লিজীর পিরিয়ভের 

'যবস্থা থাকা যুক্তিযুক্ত । 
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(৭) গৃহ পরিবেশ ও সাজসরঞ্জামের সঙ্গে সামঞ্জস্তের নীতি 
(22155101695 01 80105006100 85501017760 73001103175 ৪৭ 

60111017210) 5 সময় তালিকা হবে গৃহের স্থানের সঙ্কুলান ও সাজসরঞ্জামের 

প্রাপ্তব্যতার সঙ্গে সামঞ্তস্তপূর্ণ। বিছাালযের শিক্ষক সংখ্যা, কক্ষসংখ্যা, ছাত্র 

সংখ্যা, বিষয় কক্ষের সংখ্যা, সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্রেব সংখ্যা ইত্যাদির 
সঙ্গে সামগ্জন্য রেখে সময়-তালিকা! বচনা করতে হয়। 

সময়-তালিকার নমনীয়তা ও অনমনীয়তা (15811105৪00 
[1510165 ০:01000-79016) 2 শিক্ষা]! হল একটি গতিশীল প্রক্রিষা। এপ শিক্ষা 

প্রগতিশীল আধুনিক পদ্ধতি প্রযোগে বাস্তবাধিত হয। বিগ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক 
শিক্ষা নিঘন্বিত হয সময-তালিকাব নিদিষ্ট ধীরায। প্রগতিশীল সজীব শিক্ষণ- 

প্রক্রিরা পরিচালনায় সময়সূচী হবে নমনীষ (0.০%০16) এবং পবিবর্তনশীল | 

একই ধরনের সম্য-তালিকা চিবকালের জন্য স্াধিত্ব লাভ, করতে পারে না। 

পাঠ্যতালিকা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থার সংখ্যা, বিছ্যালয কন্ম ও সাজসরঞ্জামের সংখ্যা 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে'সময়-তালিকা পরিবর্তন করে প্রযোজন অন্তসারে সংশোধন, 

পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা কণব্য । অন্যথায় বিছ্যালব-জীবনটাই যান্ত্রিক 

ও প্রাণহীন হয়ে'পডে।! বর্তমানে করঙ্শিম্মী, শাবীর শিক্ষা ও সমাজসেবা 

আবশ্টিক হওয়া সময়-তালিকাযষ নমনীযত। অত্যাবশ্তক হযে পডেছে। 

আধুনিক যুগে অনেকেই সময়-তালিকা সম্পূর্ণ বাতিল কবাব পক্ষপাতী 
তাবা বলেন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে যদি শিক্ষা হয়, তাহলে দেখা যাখ শিক্ষার্থীর 

মধ্যে রয়েছে বৈষয্য | ইচ্ছাঁ অনিচ্ছা, কচি-অভিরুচি, গ্রত্ণ-ক্ষমত1, প্রবণত। 

ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষার্থীর দৃত্তব ব্যবধান রয়েছে। স্বাধীনতা থাকলে 
শিক্ষার্থী তার ইচ্ছা, অভিরুচি ও প্রবণতা অনুসারে ঘণ্টা পড়াব সঙ্গে সঙ্গে 

কাজ আরম্ভ করতে পাবে আবার নাও করতে পারে । কাজ করতে করতে 
এক এক জনের এক এক সময ক্লান্তি ব অবসন্নতা আসতে পারে । আবার দেখা 

যার যাদের কাছে অস্কশাপ্্ন সহজ, তাদের কাছে এ বিষয়টি মোটেই ক্লাস্তিদাবক 

ও দুরূহ নয়। অপরিবরত্তনীয় সময়-তালিকায় শিক্ষার্থী বা শিক্ষকের কোন ত্বাধীনতা 

থাকে না। ঘণ্টা পডার সঙ্গে সঙ্গে কাজ যেমন আরম্ভ করতে হয় তেমনি 
ক 

1, তুলনীয় £ “ & 61009 65৮15 21810. 10. 90086508190. 800. 10090155771081 10 16 
0%9:%6101) লা11] 280096 ৪ 9015001 0 &-৪১2660 ?1191938 81061960170.” 
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পুনরায় সময় ঘোধিত হলেই কাজ শেষ করতে হয় । এখানে ইচ্ছা, অনিচ্ছা, 
রূচি-অভিরুচি, আগ্রহ-প্রবণতার কোন সম্পর্ক নেই। তাই আধুনিক অনেক 
শিক্ষাবিদ্ সময়-তালিকাকে একেবারে উচ্ছেদ করার পক্ষপার্তী। তাই ভাণ্টন 

পরিকল্পন1 (19910 4127), প্রকল্প পদ্ধতি (9:9165০% 2060170), তদারকী 

পাঠচর্চা (589151550 569৭) ইত্যাদি শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় সময়-তালিকার 

প্রয়োজন হয় না অথবা বাধাধর। সময়স্চী অনুসারে এসব পদ্ধতি প্রয়োগ 

করা যায় না। তাই অপরিবর্তনীয় স্ময-তালিকার পরিবর্তে অনেক প্রগতিশীল 

বিদ্ভালয় নানা ধরনের কর্মস্চীর নির্দেশ দেয় । সেগুলি হল £ 

প্রথমত শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও আগ্রহকে কেন্দ্র করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর 

সমবায়ে কতকগুলি একক (০210 তৈরি কর] হয়। দ্বিতীয়ত ব্যবহারিক 

কাজকর্ধের জন্ত এসব বিদ্যালয়ে দীর্ঘব্যাপ্তিকাল সহ কয়েকটি পিরিয়ড রচনা 

কব! হয়। তৃতীয়তঃ, কতকগুলি পিরিয়ড থাকে যার জন্তে কোন কর্ম নির্দেশ করা 

থাকে না। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিরুচি অনুসারে ব্ব-স্থ কর্ধে আত্মনিয়োগ 

করতে পারে। চতুর্থভঃ, শিক্ষকর! শিক্ষার্থীদের অভিরুচি ও আগ্রহকে কেন্জর 
করে যে-কোন শিক্ষাদ[ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারেন অথবা শিক্ষার্থীদের 

সাহায্য করার জন্য সর্বদ। প্রস্তত থাকতে পারেন। 

তবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায সময-তালিকার প্রয়োজনীযতা অনস্বীকার্য । 

সময়ান্ুব্তিতার সঙ্গে নিধমমাফিক কাজ করার উপায নির্দেশ করে সময়- 

তালিকা । তবে সম্পূর্ণ অনমনীয় সময়-তালিকা কোন মতে কাম্য নয়। ছাজ্র, 

শ্রেণী, শিক্ষক, পাঠ্যতালিকা ইত্যার্দির সংখ্যাগত ও গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে 

সঙ্গে যাতে সময়-তাশিকাকে পরিবঙন করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখ! প্রগতিশীল 

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় অপরিহার্য কর্তব্য । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, দশম শ্রেণীর বিছ্যালয়ের নতুন পাঠক্রমকে 
উপযুক্ত উপায়ে সময়-তালিকায় সন্ত্রিবেশ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ 

যে আদর্শ সময়-তালিকা প্রচার কবেছেন তার নমুনা এখানে প্রদান করা হল। 
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জময়-তালিকার মুল্য (৪106 0£ 07076-09616) £ (১) সময়-তালিকা 

তেরি হয় শ্রম ও সময় বিভাজনের নীতি অন্থুসরণ করে। সুতরাং সময়- 

তালিকার পরিকল্পনায় সময় ও শ্রমের অপব্যয় যেমন হয় না তেমনি অসম 

বণ্টনের দ্বার! অন্তায় কে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। সময়-তালিকা শিক্ষকদের মনে 

দায়িত্বশীলতা জাগিয়ে দেয় । কোন্ সময় কোন্ শ্রেণীতে কি কি বিষয় পভাতে 



১২২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

হবে বা কোন্ ধরনের শিক্ষাকর্ষে আত্মনিয়োগ করতে হবে ত শিক্ষকরা 

বুঝতে পারেন । 

(২) সময়-তালিকা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভযের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ 

জাগিয়ে তোলে । সময়-তাপিকার মাধ্যমে উভযেই কোন্ সময় কোন্ কাজ করতে 

হবে তা জানতে পারেন। এর দ্বারা কর্ধে অন্ুুরাগ স্থষ্টি হয়। নিদিষ্ট সমষে 

নির্ধারিত কর্ণ সম্পাদন করতে না পারায উভযের মধ্যে অপরাধ বোধ জেগে 

ওঠে। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ক্রমশঃ নিষমান্থুবর্তী ও সমযান্থুব্তী হওয়ার 

প্রয়াস পায়। এ প্রযাসেব দ্বারা তাদের নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায। 

(৩) সময়-তালিকা রচনান সময, বিষ্ষবস্তর ছৃরূহতা, জটিলতা, পরীক্ষা 

গুরুত্ব, বাস্তব প্রযোজনীযতা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয। তাই 

পাঠ্যবিষষগুলির ক্লান্তিমান (9801516 ০০-০:61012706) অন্ুসাবে সময-তালিকা 

সন্নিবেশ করা হয। ফলে শিক্ষার্থীর] ক্লান্তির হ্রাস-বুদ্ধি ও বিষযের ক্রাস্তিকব 

অবস্থার মধ্যে সামঞ্তস্ত বেখে প্রতিটি পাঠ্যবিষষ ও সহশিক্ষামূলক কর্মে সর্বদা 
নিযোজিত থাকতে পারে। স্থবতরাং সময-তালিকা অন্ুসবণ করার সময় 

ব্যক্তিগত রুচি, প্রবণতা ইত্যাদির কোন প্রশ্ব ওঠে না। 

(৪) সময়-তালিকা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সর্বদা কর্ধে নিয়োজিত রাখে। 

পূর্ব-পরিকর্সিত হওযায় শিক্ষকবা অন্থযোদিত পাঠ্যবিষয় কিভাবে কত দিনে শেষ 

কর! যাবে সেদিকে মনোযোগ দিতে পাবেন। সময-তালিক। প্রতিষ্ঠানের 

কর্মজীবনে যেমন নিষমানবর্তিতা নিয়ে আসে তেমনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে 

শৃঙ্খলার মনোভাব গডে তোলে । কারণ সময-তালিকাব দ্বারা শিক্ষক ও শক্ষার্থা 

উভয়েই পরের দিনের কর্ম-সম্পর্কে পূর্ব থেকেই চিন্তা করার স্থযোগ পান। ফলে 

শিক্ষাকর্ণকে গতিশীল ও লক্ষ্যমুখী করার স্থবিধা হয়। 

(৫) সময়-তালিকা পূর্ব-পরিকল্লিত সময়সূচী মাত্র। তাই পরিকল্পনা! করাব 

সময় যোগ্য শিক্ষককে যথাসমযে প্রযোজনীয় শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্ত উপযুক্ত 

পিরিয়ডের সময়-তালিকাধ সন্নিবেশ করা যায়। সময়-তালিকার মনস্তাত্বিক মূল্য 
নিতান্তকম নয। কারণ বিষয়ের ক্লান্তিকর ত1, সময়ের ক্লান্তি করতা, বৈচিত্র্য, 

পরিবঙনশীলত। ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রেখে তবেই সময়-তালিকা রচিত হয় । 

তাই .সময়-তালিকার মাধ্যমে পরিচালিত বিগ্ভালয়ের কর্মজীবনে শিক্ষাদান ও 

শিক্ষা ল[ভের প্রক্রিয়। অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। 



ভ্ভ্ডীয় জন্য 

আন্তঃসপ্রর্ক ও পরিশাসন 
(010661-15170601891)179 2150. 40109117150190010) 

অধ্যায় পরিচয় 2 আলোচ্য অধ্যায়টি কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে 

নেই। তবেস্যেসব বিষষ এখানে উল্লেখ করা আছে সেগুলি পরিশাসন প্রসঙ্গে আত্মঃসম্পর্কেব 

কথাই ঘোষণা করে। মাতাপিতা-শিক্ষক সহযোগিতা (68157068-6650562 ০০-০092%61070), 

শিক্ষার্থা-শিক্ষক সম্পর্ক (65011-69501591 73156107081017), বিদ্ালয পরিদর্শন (901,001 

[70809061070) ইত্যার্দি বিদ্যালয় প্রশাসনের প্রাসঙ্গিক বিষষ ৷ এদের পারস্পরিক সম্পর্ক 

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে শিক্ষণে কেক্সীভূত করতে সাহাষা করে। তাই উল্লিখিত 

বিষয়গুলি পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে এই অথ্যায়ে আলোচনা করা হল । 

*১। হক্ভান্পিভ্ডা-শ্শিন্ষক্ক সহ্হমআোছিভ্ড। 0০৪60 3705891857 

(০-01991811017) 5 

সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা (০০০ 091: ০০-০7-2010) 2 শিক্ষা 

ব্যবস্থায় বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীব শিক্ষায় নিয়োজিত থাকেন শিক্ষক, আর 

গৃহ পরিবেশে একই শিক্ষার্থীর লালন-পালন ও আন্ুষর্পিক শিক্ষার দায়িত্ব নেন 
মতাপিতা বা অভিভাবক । বিদ্যালয়ে শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীব 'মাতাপিতা 

স্থানীয়” (1০০০-০৪:০765) এবং গৃহে মাতাপিতা৷ বা অভিভাবক হলেন “শিক্ষক- 

সদৃশ” | শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রচেষ্টা যদি-সামগ্তস্তপৃ্ণ 
হয তাহলে তার শিক্ষা সম্পূর্ণতার দিকে গতিশীল হতে পারে । কারণ 

(১) শৈশবে শিশু তার মাতাপিতাকে কেন্দ্র করেই আপন গণ্ডভী রচনা 

কবে। সে অতি অন্কুকবণপ্রির--তার গৃহ-পরিজনদের আচাব-আচবণ সে 

অনুকরণ করে-_গৃহই তাব প্রথম অভিজ্ঞতা অজনের দ্ষেত্র। গৃহ পরিবেশে 

মাতাপিতাই তাকে নিরাপত্বা দান করেছেন। তাই শিশুমনের ওপর মাতা- 

পিতার প্রভাব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী । কাজেই শিশুর শিক্ষাকে যদি 

সার্থক করে তুলতে হয় তাহলে শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মাতাপিতা ও শিক্ষকের সক্রিয় 

সহযোগিতা একান্ত কাম্য । 
এছ 
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(২) আধুনিক শিক্ষানীতিতে “শিক্ষা? শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থে গৃহীত। 
বিদ্যালয়ে তথ্যমূলক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে এ-শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। পরিপূর্ণ 
ব্যক্তিত্বের শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষণ! এবং এটি একটি অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার 

প্রবাহ। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এর একটি অংশ মাত্র সমাপ্ত হয। 

বাকি অংশ পডে থাকে মাতাপিতা, পরিবার ও সমাজের ভূমিকার মধ্যে । 

শিক্ষার্থীর মাতাপিতার মাধ্যমে সমগ্র পরিবার ও সমাজের সঙ্গে শিক্ষা-প্রক্রির! 

গতিশীল হয়ে ওঠে । তাই শিক্ষাবিদ্রা শিক্ষক ও মাতাপিতার ভৃগ্লিকার মধ্যে 

সক্রিয় সহযোগিতা রচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ কবেন। 

(৩) আবাসিক বি্যালয ছাড| প্রতিটি দেশের শতকরা ৯১টি বিদ্যালয় 

দিবাকালীন। এসব বিছ্যালষে শিক্ষার্ধার! ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা অতিবাহিত করে। 

বাকি ১৭ থেকে ১৯ ঘণ্টা তাবা গৃহ-পরিবেশে মাতাপিতার সঙ্গে কাটিয়ে দেয়। 

তাহলে শিক্ষার্ধা শিক্ষক অপেক্ষা মাতাপিতার সাহিধ্যে অধিক সময থাকে। 

স্থতরাং শিক্ষক অপেক্ষা মাতাপিতাই শিক্ষার্থীকে ভালভাবে জানেন । শিক্ষার্থীর 

রুচি-অভিরুচি, সহজাত প্রবৃত্তি, আচাব-আচরণ, প্রেরণা ও প্রবণতা মাতাপিতার 

কাছে স্থস্পষ্টা। অথন্ত আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর উল্লিখিত:বিষয়গুলি জেনেই 
শিক্ষককে শিক্ষাদানে অগ্রসব হতে হয। ক্থতর।ং শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ জানতে 

গেলে শিক্ষককে শিক্ষীর্রধব মাতাপিতার সঙ্গে যোগস্থত্র রচনা করতে হয । 

অন্যথাষ শিক্ষা্ানে অগ্রসব হওয়া অসম্ভব | 

(8) শিক্ষার্থীর শিক্ষা তার শ।বীরিক ও মানসিক তুস্কতার ওপর নির্ভব 

করে। আবার তার শারীরিক ও ম!নসিক অবস্থার জন্তা পরিবাবের দাধিত 

সর্বপেক্ষা অধিক । বিশেষতঃ মানসিক তন্তস্ত তার দ্ষেত্রে গুহ-পরিবেশেব প্রভাব 

খুব বেশী লক্ষ্য কর! যাব । যে-কোন প্রকাব শন্ুস্থতা প্রতিরোধ কবা যেমন 

প্রয়োজন তেমনি বোগমুক্তির জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও প্রযোজন । 

এসব ব্যপারে শিক্ষক ও ম[তাপিতার পক্ষ থেকে যৌথ কর্মস্চী অন্তসরণ কবা 

দরকার । তাই শিক্ষক ও মাতাপিতার সহযোগিতা একাস্ত কাম্য | 

(৫) বিদ্যালয়ে পাগ্যবিষষ ও সহ-পাঠ্যস্থচীর কর্ষের মাধ্যমে সামাজিক 

প্রয়োজন-ভিত্তিক বহু বিষয শিক্ষ1 দেওয়া হয়। বাঞ্ছনীয় গুণ বিকাশ, স্ব-অভ্যাস 

গঠন, স্বাস্থ্যপালন__ইত্যাদিও বিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তভূক্ত । শিক্ষার্থী পাঠ্য 
বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিতে যদি গৃহ পরিবেশে অনুশীলন করে তবেই আনুষ্ঠানিক 
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শিক্ষা পূর্ণতার দিকে গতিশীল হবে। শিক্ষার্থীর! স্ব-স্ব গৃহ-পরিবেশে এসব বিষয় 

কিভাবে কতটুক্ অনুসরণ ও অস্থশীলন করে তা! শিক্ষককে একান্তভাবে জানতে 
হয়। পক্ষান্তরে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতি কিভাবে কতটুকু হল সে 

সম্পর্কে মাতাপিতাকে অবহিত হতে হয়। শিক্ষক ও মাতাপিতার হগ্যতাপূর্ণ 
সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা শিক্ষার্থী সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপায়ে জানবার 
স্থযোগ কৃষ্টি করে। 

তাহলে শিক্ষার্থার শিক্ষাকে সার্থক কবতে হলে শিক্ষক ও যাতাপিতার 

মধ্যে নিগুট় যোগস্থত্র রচনা করা ও তীদের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার 
হত্র কষ্টি করা শিক্ষক তথা বিদ্যালয়ের অপাররিহার কর্তব্য । 

সহযোশিভার সমত্যা (00160) ০: ০০-0191:910101)) 2 বিগ্যালযেব 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাতাপিতার মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার স্ুত্র রচনার প্রথম 

ও প্রধান অন্তরায় হল এদেশের নিরক্ষরতা। আমাদের দেশে মাতাপিতাব 
যধ্যে শতকরা ৮* জনই নিরক্ষর । তারা শিশব প্রতিপালন, শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে 

নিজেদের দারিত্ব সম্পর্কে শুধু অক্ষম নন, উদ্দাসীনও। এজন্ত শিক্ষা সংস্কার কর? 
যনে করেন, শিশুর শিক্ষাঁসমস্যা অপেক্ষা তাব মাতাপিতার নিরক্ষরতা! সমস্ডা 

অধিকতর প্রকট। তাই বয়স্ক শিক্ষা (8810 ০৫105901010) শিশু-শিক্ষার একটি শর্ত । 

তাদের নিরক্ষবরতার সঙ্গে জডিয়ে আছে দারিদ্র, ব্যাধি, সামাজিক গেঁভামি, 

কুসংস্কার ও শিশু-শ্রমের (০1119 19087) অস্তিত্ব । এগুলি দীর্ঘদিন শিক্ষক ও 

যাতাপিতাত্র মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার পথে এবং শিশু-শিক্ষার সার্থক 

রূপাযণে প্রতিবন্ধক.হয়ে থাকবে। 

দ্বিতীয় অন্তরায় হল শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বোপণের 

অস্তিত্ব । একদ্দিকে শিক্ষকর] মনে করেন, তাবা জ্ঞানে-গুণে সাধারণ অশিক্ষিত 
বা অর্ধ নিক্ষিত অভিভাবকদের অপেক্ষা উন্নত স্তরের মানুষ | শিক্ষার্থীর শিক্ষার 

ব্যাপারে অভিভাবকদের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। অন্যদিকে 
অভিভাবকর] মনে করেন শিক্ষকরা গুণে ও পাণ্ডিত্যে স্বতন্ত্র বা উন্নত শ্রেণীর মানুষ । 

তাদের ওপর সন্তানদের শিক্ষার দাধিত্ব অর্পণ করে তার! নিশ্চিন্ত । সন্তানদের 

পাঠোন্নতি সম্পর্কে কোন খোঁজখবর তার] রাখেন না বা এ সম্পর্কে নিজেদের 

কোন ভূমিকা আছে বলে মনে করেন না। সন্তানদের প্রয়োজশীয় পুস্তক," 

খাতা-পেন্সিল সরবরাহ কনে অধিকাংশ অভিভাবক দাত্বিত্ব শেন করেন । 
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শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার তৃতীয় অন্তরায় হল 

শিক্ষার পরীক্ষাধমিতা। শিক্ষার্থীব ব্যক্তি ও সমাজসত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ 
আজ শিক্ষার লক্ষ্যবস্ত না হয়ে পরীক্ষা পাসই হয়ে পডেছে শিক্ষার লক্ষ্য । 

পরীক্ষাই যদি লক্ষ্য হয তাহলে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাফোগ প্রতিষ্ঠার কোন 

শ্রযোজন থাকে না। বিত্তশালী অভিভাবক টাকা দিষে শিক্ষকের সেবা 

(961০6) ক্রয করেন। শিক্ষক প্রাইভেট পড়ানোর মাধ্যমে ছু-পয়স। 

উপার্জনেব চেষ্টীকরেন। এব দ্বার! শিক্ষার্থীকে পবীক্ষা-সাগর পার কবাব 
“পর গুরুত্বই কেবলমাত্র আরোপ করা হয। 

অবশেষে বলা যায়, শিক্ষকের নেতৃত্ব স্থুলভ ব্যক্তিত্বের অবনতি 
শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে ব্যবধান সুষ্টি করেছে। শিক্ষকের বিকদ্ধে শিক্ষাথী 
পিক্ষুক। অভিভাবক শিক্ষার্থী পামনে শিক্ষকেব বিকদ্ধে সমালোচন] কবে 

তৃপ্তি বোধ কবেন। সন্থানের পাঠেন্নতি সম্পকে আশান্রূপ সফল্যেব অভাবে 
অনেকে শিক্ষক সহ বিছ্বালযেব বিকদ্ধে সমালোচনা কবেন। এটা শিক্ষকেদ 

নেতৃত্দানের ক্ষমতা ও গুণেব অভাব ভিন্ন অন্য কিছু নঘ। 

শিক্ষক ও আভিভাবকেব মধ্যে কাধকব সহযোগিতা প্রতিষ্ঠাব মাধ্যমে এসব 

বিডস্ষিত অনস্থাব অবসান ঘটানে। সম্ভব । শিক্ষার্থীব মাতাপিতা বা অভিন্ভাবঝ 
পিসি 

ইাত্দের সন্তানদের মঙ্গল কামন! নিশ্চবই কৰেন। ডাদের সন্তানের ব্যক্তিত্ব এ 
সমাজসত্বার পত্রিপূর্ণ বিকাশ ভোক--এট|। তাদেব আসন্থবিক কামনা । তাই 

ম[তাপিতা বা আভিভাবকেব সহযোগিহাব জন্য যদি কোন পক্ষ থেকে ভাহ্বাণ 

আন তাহলে তাবা নিশ্চসই মে আচ্বানে সাদা দেবেন। এখন প্রশ্ন হল, বে 

বা কারা তাদেব আহ্বান জানাবেন ? উতন্তবে বলা যাষ, মাতাপিতা ৭ 
তঅভিভাবকে আহ্বান জানানো এবং তাদের সহযোগিতাকে সত্রিঘ কর।ব নেতিৎ 

এবং অপরিহার্য দাষিত্ব ও কর্তব্য শিগকের তথা বিদ্ভালবের | কি কি উপাথে 

মাতাপিতার সহযোগিত। (687670091  50-0061961010) লাভ কর। যা" 

বিছ্যালযকেই তার উপাষ উদ্ভাবন করতে হবে।  - 

মাতাপিতার সহযোগিতা অর্জনের উপায় (7০৬ €০ 5০০৪1 

চ1608] 0০-০019000)৯% £ শিক্ষার্থীর মঙ্গলার্থে গৃহ-পঞ্িবেশ ও বিছ্যালণ 

পরিবেশের ব্যবধান দূর কবা ও শিক্ষক মাতাপিতার সক্রিয় সহযোগিতা প্রতিষ্ঠাব 
পস্পাশস্া 

স। 21898709 01 0০-0709:801020 1099910, 0109 1001109 8700. ৪010001, 
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প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বজনম্বীকৃত। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্র1 নান1 উপায়ে 

গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনি্ঠতর যোগস্ুত্র রচনার বিষয়টি চিন্তা করেছেন । 
এরূপ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আলোচন। করা হল ঃ 

€১ বিষ্ভালয়ের গ্ুরিচালক মিতি (09778818 0200015566) ই 
বিদ্ালযের পরিচালক সমিতিতে মাতাপিতা বা অভিভাবকের একাধিক 

নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকেন। নির্বাচনের পূর্বে বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্লে প্রদত্ত 
প্রতিশ্রতি পালন করার জন্য প্রতিনিধির] চেষ্টা করেন । তবুও প্রতিনিধির 
মাধ্যমে বিদ্যালয ও গৃহের যোগাযোগ সার্থক হয ন।। কারণ গ্রাম বা শহরের 

সাধাবণ অভিভাবকর1 বিছ্যালযের শিক্ষকদেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্ত্র স্থ।'পন 

করতে পারেন না। ] ৃ 

€২) বিষ্ভালয়ের অনুষ্ঠানে মাতাপিভাকে আমন্ত্রণ (:0100970 ০ 
[81:2175 17 5010001,5 £01706101 ) 9 প্রতি বছর বিগ্ভালষে নানা ধরনের 

তন্ুষ্ঠান পালন করা হয, যেমন- রবীন্দ্র জয়ন্তী, নেতাজী দিবস, স্বাধীনতা 

দিবস, সাধ|রণতন্ত্র দিবস, মনীষীদের শতবর্ষ, পুরস্কার বিতরণী সভা, বাধিক 

্রীভানুষ্টান ইত্যাদি। এরূপ প্রতিটি অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাতাপিতা বা 

অভিভাবকদের পাদব আমন্ত্রণ কব] বাঞ্কনীয। এর দ্বারা শিক্ষক ও মাতাপিতার 

মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয। 

(৩) মাতাপিতার নিকট বিবরণ পেশ (7২০০০7৮% €০ ৮৫ 
72105) নানা উপায়ে মাতাপিতাকে তাদেব সন্তানের শিক্ষা-উন্নযন ও বিদ্যালয় 

পরিবেশে কৃতকর্জ সম্পর্কে অবহিত করা যায । গ্রথমত$, আনুষ্ঠানিক বিবরণের 

দ্বাব! সন্তানেব শাবারিক, মানসিক অবস্থা, মূল্যাফনেব ফ'লশ্রুতি, বিদ্যালযের 

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সহপাণ্যস্চীতে শিক্ষার্থীর সাফল্য ইত্যাদি বিষষ মাতাপিতাকে 

জানানেো। যায এবং সন্তানের মঙলার্থে তাদেব পরামর্শ গ্রহণ করা যাষ। 

দ্বিতীয়তঃ, শিন্মক ব্যন্তিগত্ভাবে শিক্ষার্ধীব মঙ্গলাথে তাব মাতার বা! পিতার 
সঙ্গে পত্রালাপ কবতে পারেন । তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থী তার নিজের অভিরুচি, 
আশা-আকাজ্ঘা, প্রেরণা ও প্রবণতা, মুল্যাষনের ফলশ্রুতি ইত্যাদি সম্পর্কে যাতে 
মাতাপিতাকে পত্র লেখে তার জন্য শিক্ষক তাঁকে উৎসাহিত ও উদ্ধদ্ধ করতে 
পাবেন ॥ 

(8) যোগাযোগের জন্য শিক্ষক নিয়োগ (20601006070 ০ 
1510725 068.01521) 2 গৃহ-পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যোগস্ত্র বচনার জন্য 



১২৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

পৃথক শিক্ষক নিয়োগ করা অথবা নিয়োজিত শিক্ষকদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ 

করা বাঞ্ছনীয়। সাক্ষাৎকারী শিক্ষক শিশুর মাতাপিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 

বিদ্ভালয় ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে চলতি (৪০-০-৪6০) সংবাদ সরবরাহ করবেন 

এবং গৃহ-পরিবেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। এছাভা শিক্ষার্থীর বিষ্ভালয় কর্মস্থচী 

ও গৃহকর্ধস্থচীর মধ্যে যথাসাধ্য সামঞ্শ্য বিধানের চেষ্টা করবেন ও শিক্ষার্থীর 

ভবিষ্তৎ কর্ধধার! সম্পর্কে ইর্গিত প্রদান করবেন। এইভাবে সাক্ষাৎকারী শিক্ষক 

বিদ্তালয় ও গৃহের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগস্থত্র রচনা করতে পারেন । 

€৫) মাতাপিতা শিক্ষক সংঘ (2:61765-7520152 £855008801017) 2 

বিদ্যালব় এবং শিক্ষার্থীর মঙ্গলার্থে মাতাপিতা ও শিক্ষক সংঘ একটি কার্ধকর 

সংস্থা। পৃথিবীর শিক্ষোন্নত দেশগুলিতে এরূপ সংস্থা নানা উপায়ে সমাজ 

সেবা আন্মনিয়োগ করেছে। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে স্থাপিত হয়েছে "15 

[70006 2100 9০1001 ৯550০186101.” আমেরিকায় জাতীয় পর্যায়ে স্থাপিত 

হয়েছে--390101091 00175159501 021:9005 2100. 0158.01)915” নামক 

সংস্থা। গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্ধদ্ধ আমেরিকার নাগরিকরা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

শিক্ষাসংস্থার সঙ্গে' জাতীয় বৃহতম সংস্কার যোগহ্থত্র স্থাপন করে সামগ্রিক 

শিক্ষেতৃত্রয়নের চে কবে চলেছেন। এক্ধপ'একটি সংস্থার চেটায় মাদ্রাজের 
বি্ার-ক্ীবনের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। তাই মাতাপিতা ৭ 

শিক্ষকদের সংঘ দেশব্যাপী সর্ধয্ গঢে উঠুক এটা! সর্বক্রনক্কাম্য এবং বাঞ্ছনীয় । 

(ক) সংঘের জংগঠন (01581715800 ০0 005 45500180007) 2 

গণতান্ত্রিক উপায়ে এই সংঘের সংগঠন হওয়া উচিত। সংঘের সভ্যদের দুটি 
অংশ থাকবে (১) শিক্ষকরা হবেন স্থায়ী সভ্য এবং (২) মাতাপিত বা 

অভিভাবকর' হবেন অস্থায়ী সভ্য । যতদিন সম্ভানসন্ভতি বিচ্ভালয়ে শিক্ষাথী 

ধাকবে ততদিন তাদের মাঁতাপিতা বা অভিভাবকরা সংঘের সভ্য হিসেবে গণ্য 

হবেন । 

প্রথমতঃ, সংঘের কার্করী সমিতির সন্ভাঁপতি হবেন প্রধান শিক্ষক অথবা 

কোন গণ্যমান্ত প্রতিনিবিষ্ভানীম্স অভিভাবক । সংঘের সাধারণ সভায় 

সভাপতিকে নির্বাচন করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সংঘের সহ-সভাপতি 

থাকবেন দু-জন- একজন শিক্ষক এবং আর একজন অভিভাবক । প্রয়োজন 

হলে গণতান্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে সহ-সভাপত্তি নির্বাচন কর] যেতে পারে 



আস্তঃসম্পর্ক ও পর্সিশাসন ১২৯ 

তৃতীয়ত, ছু-জন যুগ্ম-সম্পাদক (1০106 9০০5৪) এবং দুজন সহকারী 
যুগ্ম-সম্পাদক (2556. 7০106 99০16) সংঘ পরিচালনা করবেন । উভয় 

ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক ও আর একজন অভিভাবককে গ্রহণ 
কব] বাঞ্চনীয় | সংঘের আধিক দিক তত্বাবধানের জন্ত থাকবেন একজন তহবিল 

রক্ষক (17165850121) | | 

সংঘের অফিস স্থাপিত হবে বিগ্ালয়ের যে-কোন একটি কক্ষে । অফিসের 

আসবাবপত্র, সাজসরঞ্াম, খাতাপত্র, শীলমোহর ইত্যাদি পৃথক হবে। সংঘের 

টাকাপয়স1 থাকবে পোস্ট অফিসে অথব! নিকটবর্তী কোন ব্যাঙ্কে । বিদ্যালয়ের 
উন্নবনমূলক বিষয় ও উপস্থিত সমস্তা্দি আস্মোচনার জন্য মাসে একবার কার্ধকরী* 
সমিতির মিটিং বসলে ভাল হয়। | 

(খ) সংঘের কার্য (005610775 0£ 00 45500০18607) 2 মাতা-পিতা, 

শিক্ষক সংঘগূহ ও বিদ্যালয়-পরিবেশের মধ্যে নিবিড যোগস্ত্র রচনার জন্ 

প্রতিষ্ঠিত হয। উদ্দেশ্ত হল বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর মঙ্গলের জন্ঠ শিক্ষক ও মাতা- 

পতার প্রচেষ্টার মধ্যে সহযোগিতা-মূলক কর্ণকে সক্রিয় ও সামগ্রস্যপূর্ন করে 

/তাল1। স্থতরাং সংঘের প্রাসঙ্গিক ও উল্লেখযোগ্য কার্ধাবলী হল ং 

(0) শিক্ষণের উন্নয়ন £ শিক্ষকের শিক্ষণ সম্পকিত নান] সমস্তা থাকতে 
পাবে। আবার বিদ্যালয়ের প্রদত্ত পাঠ শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব গৃহে অন্ুণীলন করতে 
গয। সেখানেও নানা সমস্তা থ;কতে পারে । অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ শিক্ষা 

সম্পকিত এসব সমস্যার সমাধানের জন্ত কার্ধকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে 

পাবেন। 

(7) শৃঙ্বলাজনিভ সমস্য। £ বিদ্যালযে শৃঙ্খলাজনিত সমস্তা নান? প্ররুতির 

5তে পারে। কারণ বিগ্ভালয় হল একটি ছোটখাটো! সামা্সিক প্রতিষ্ঠান । 

এখানে শিক্ষক, শিক্ষার, কারণিক, গ্রন্থাগারিক, অভিভাবক, আঞ্চলিক অধিবাসী 

ইত্যাদি বহু দলের (৫:০৩) কর্মস্থচী বাস্তবায়িত হয়। ব্যক্তিবৈষম্য ও দলীয় 
বেষম্যের জন্ত চিন্তা ও কর্মের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এরূপ 

শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষার্থা-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক, অভিভাবক-পরিচালক 

ইত্যাদি ব্যক্তিগত বা গোষীগত মতবিরোধে অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ তুষ্ট 

পরামর্শ দিতে পাবেন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তিবৈষমোর 

জগন্তে যেমন ঝগড়া-ঝাটি হতে পারে তেমনি তাদের মধ্যে অপসঙ্গতি সম্পন্ন 
(01518015650), সমন্তামুলক শিশু (91127 ০1719), আপরাধপ্রবণ শিশু 

120,094 7 11--9601 £ 



১৩৩ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

(10511700901) ০5119) ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের শিক্ষার্থী থাকার জন্ত বিদ্যালয়ের 

শৃঙ্খল] ভঙ্গ হতে পারে । এসব ক্ষেত্রে এই সংঘ শৃঙ্খল৷ সংরক্ষণের অন্গুকুল উপায় 
উদ্ভাবন করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের পরামর্শ দিতে পারেন । 

(1) দরিদ্র শিক্ষার্থার সাহায্য £ শিক্ষার্থীদের অনেকেই দারিদ্রের বার? 
প্রপীডিত হয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে । অনেকে কোন প্রকারে পডডাশুনে! করে, 
কিন্ত প্রযোজনীয় পুস্তক, খাতাপত্র, কালিকলম সংগ্রহ করতে পারে না। এসৰ 

ক্ষেত্রে অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ অর্থ সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের লাহায্যের ব্যনস্থা 

করতে পারেন । ্ 

€1০) স্বাস্থ্য সংরক্ষণ £ শিক্ষার্থীব শারীরিক ৪ মানসিক স্থাস্থ্যরক্ষায় 

মৌলিক দায়িত্ব অভিভাবকের । কিন্তু এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিতান্ 

কম নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যাযাম ও স্বাস্থ্যচচ্চ' স্বাস্থ্য সম্মত অভ্যাস 

গঠন, রোগ প্রতিরোধ ও রোগমুক্তির জন্য স্বাস্থ্যকপস্থচীর মাধ্যমে চিকিৎসার 

ব্যবস্থা, মধ্যাহ্নকালীন জলযোগ ব্যবস্থা প্রতৃতি বিদ্যালযেব দায়িত্ব ও কর্তব্য । 

এর প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিভাবক-শিক্ষক সংস্থা কার্ধকর ব্যবস্থ।! অবলম্বনে সক্রিয 

সহযোগিতা দিতে পারেন । 

(স) উন্নীতকরণ, বৃত্তিনির্ধারণ ও ভাবী শিক্ষা-পরিকল্পনায় সহায়তা ? 
শিক্ষার্থীব উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণ, শিক্ষান্তে পেশা বা বৃত্তি নির্ধারণে অথবা 

উচ্চতর শিক্ষার জন্য পরিকল্পন! গ্রহণে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও ০812] 

0051-এর সিদ্ধান্ত সর্ধাগ্রে বিবেচ্য । কিন্তু এসব ক্ষেত্রে অভিভাবকের সঙ্গে 

প্রধান শিক্ষকের মতভেদ জনিত বিরোধ স্ষ্টি হওয়াও স্বাভীবিক। অনেক সম 

এরূপ বিরোধ শিক্ষা-পরিবেশের স্বাস্থ্যহানি ঘটা । এসল ক্ষেত্রে অভিভাবক 

শিক্ষক সংঘ অধিবেশনেব মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবতে পাবেন এবং প্রধান 

শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে'পারেন। 

€»1) বিশে দিবস পালন £ বিদ্যালয ও গৃহকে পরস্পরের সান্গিধ্যে নিযে 
আনার জন্য বা অভিভাবক ও শিক্ষকদের সক্রিয় সহযোগিতাকে বাস্তবায়িত 

করার জন্য আলোচ্য সংস্থা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা কবতে 

পারেন। এবপ অনুষ্ঠানগুলি হল মাতাপিত1 দিধস €[৪1676$, [985), মাড় 

দিবস (10927615” 1985), শিক্ষার্থী দিবস (308067)69” [025), শিক্ষক দিবস 

(5৪০1)675? 7099) প্রভৃতি । অতি নিষ্ঠার, সঙ্গে এসব “দিবস” পালনের জন্য 
সংঘ ষখাযখ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পরে। 
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বিশেষ দিবস পালনের অনুকুল কর্মন্থচীকে দু-ভাগে ভাগ কর যায়, যথা_ 
নিক্ষা-সংক্রাস্ত (2১০৪৭০101০) এবং আমোদ-প্রমোদ (চ06616920220 | কম- 

সূচীর প্রথমাংশে।বিদ্ভালয়ের বিবিধ সমস্তা, যেমন_ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের 

শিক্ষা-সংক্রাস্ত সমস্যা, শিক্ষার উন্নয়নমূলক সমস্তা ইত্যাদি আলোচনা করা যেতে 

পারে। এব দ্বার! শিক্ষক ও অভিভাবকর] বিছ্যালয়, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা সম্পর্কে 

মর্নেক অজানা বিষয় অবগত হতে পারেন এবং বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর মন্গলার্থে 

ফলপ্রস্থ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। কর্মস্থচীর দ্বিতীয়াংশে খেলাধুলা, 

কুচকাওয়াজ প্রদর্শন, শিক্ষাপ্রদর্শন, আবৃত্তি, নৃত্য, গীত, অভিনয় প্রভৃতির 

মাযোজন করা যুক্তিযুক্ত । তবে শিক্ষার্থীরা যাতে অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ 

গ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও বিদ্যালয়ের কর্তব্য। অভিভাবকবুন্দ 

তাদের সন্তানদের কার্যকলাপের দ্বার! অনাবিল তৃপ্তি লাভ করবেন- এবিষবে 

সন্দেহ নেই। 

(ছ) শিক্ষা-সমাবেশ 2 অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ বিছ্াবলঘ পরিবেশে মাঝে 

এাঝে শিক্ষা-সমাবেশের (১৭008001781 00136512106) ব্যবস্থা করতে পারেন। 

এখানে আমন্বিত হবেন শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, শিল্পী, সাহিত্যিক গভৃতি। 

বিগ্ভালয়ের সঙ্গে সংঙ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যেমন__শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী, 

মভিভাবক বা মাতাপিত1, আঞ্চলিক জনসাধারণ এই নমাবেশে যোগদান কবে 

শাধুনিক শিক্ষাতব, শিক্ষা প্রসারে জাতীব লক্ষ্য, শিক্ষা-নংগ্লিষ্ট ন্যক্তিবগেব 

াবিত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য অবগত হবেন। 

এসব কর্মন্থচী পালনের দ্বঃরা সংঘ বিদ্যালয় ও গৃহেব ব্যবধান হাস কবতে 

পাবেন এবং মাতাপিতা ও শিক্ষকদেব মধ্যে সক্রিষ সহযোগিতা প্রতিষ্টা করতে 

পারেন । শুধু তাই নয়, এর দ্বার। বি্যালয নিজে বৃহ্ব সমাজেব'মধ্যে একট! 

হসংগঠিত ক্ষুদ্ূতম সমাজে পরিণত হবে এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গে 

বিদ্যালয়ের ষোগন্থত্র রচিত হবে| এছান্ড! জনসাধারণ বিশেষ করে অভিভাবক- 

বৃন্দ বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর মঙ্গলার্থে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন; আর গৃহপরিবেশ 

ও সমাজের সমস্যা বিগ্ভালয়ে অন্ুশীলিত হবে। ফলে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে 

সমন্ত। সমাধানের অভিজ্ঞতা সমাজে ছড়িয়ে পডবে। আর শিক্ষার্থীদেব 

সামাজিক দাসিত্ব বৃদ্ধি পাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে তাদের পরিচিতি ঘটনে 

এবং বিষ্তালন্ব স্থানীয় সমাজের কেন্দ্র হিসেবে পরিণস্তি লাভ করবে । তবে এর 

অন্বে অভিভাবক-শিক্ষক সংস্থাকে অনেক বেশী সক্রিয় হতে হবে। মাধ্যমিক 



১৩২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পন্রিবেশ 

শিক্ষা! কমিশনের : মতে, শুধু মাত্র পুরস্কার বিতরণী সভায়, অভিভাবক দিবসে 
বা বছরে দু-একবার মাতাপিতাকে আমন্ত্রণ করলে চলবে না। সংস্থার 

কর্মনূচীকে অনেক বেশী সম্প্রধারিত করতে হবে। 

৬ স্নিল্ষগার্খী-ম্শিক্ষ ক পপি (০8171149891967 618107- 

8101])) 2 

আহুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয় শবটিকে বিঙ্লসেষণ করলে আমরা 
সাধারণতঃ চারটি উপাদানের সন্ধান পাই, যথা শিক্ষার্থী, শিক্ষণীর বিষয, 
শিক্ষামূলক পরিবেশ ও শিক্ষক। উপাদানগুলির মধ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মূলত: 

মানবিক উপাদানের শ্রেণীভুক্ত । শিক্ষার্থী শেখে ও শিক্ষক শেখান অথবা শিক্ষার্থী 

শিক্ষালাভে সাহায্য করেন। শিক্ষালাভ করা ও শিক্ষালাভে সাহায্য করাব 

ভিতর দিয়ে গভে ওঠে একটা শিক্ষা-পরিবেশ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভযেই 

মনষ, তাই তাদের কার্ধাবলীর ভেতর দিযে যে সম্পর্ক গডে ওঠে সেট' 

প্রকৃতপক্ষে মানবিক সম্পর্ক । ন্বতরাং শিক্ষা-পরিবেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর 

মধ্যে সুগঠিত সম্পর্কটুকু সম্পূর্ণ মানবিক-_এবিষযে সন্দেহ নেই। আনুষ্ঠানিক 
শিক্ষা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মগ্ে যে সম্পর্ক গডে ওঠে সেটি 

আধুনিক শিক্ষাতত্বের মৌলিক ভিত্তি স্ববপ । 
আধুনিক শিক্ষাতত্বে শিক্ষার্থীই হল কেক্দ্রীবঘ বিষয় । শিক্ষার্থীর আগ্রত, 

প্রবণত1,ও গ্রহণ-ক্ষমতা! অনুসারে শিক্ষাদানের রীতি সবজনম্বীকৃত। তাহলে 

শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীকে জানবেন ও চিনবেন । তারপর প্রযোজন অন্রসানে 

তিনি বিষয়বস্তু পরিবেশন করবেন । শিক্ষার্থীকে জানতে বা চিনতে হলে তা 

সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক হবে নিবিভ ও.সৌহার্দ্যপুণ। এই নিবিভতার মাধাে 
উভয়ের মধ্যে গডে উঠবে একট মানসিক সপন্ধ। এই মানসিক সম্বন্ধ আবাৰ 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগিয়ে তোলে মানবিকতা ঘোধ ও গণতান্ত্রিক 
সচেতনতা । 

অতীতের গতান্ঠগতিক শিক্ষাধারায় এন্ধপ চেতনা! অভাব লক্ষ্য করা যান। 
তখন শিক্ষক ছিলেন প্রভু ; আর তাঁর পবিবেশিত বিষযবস্ত ছিল অবশ্থগ্রাহথ! 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ছিল বিরাট শূন্যতা । শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত বিষ 

শিক্ষার্থীকে বাধ্য হয়ে শিখতে হত । শিক্ষার্থীর অভিরুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, 
গ্রহ্ণ-ক্ষমতা বিচার করে শিক্ষাদীনের রীতি তখন প্রচলিত ছিল না । তাই সেই 

1, 9, 03 0. 219, 008, সড, 
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শিক্ষা জীবনবোধের দ্বার সঞ্জীবিত হত না। তখন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে 

শাসক-শীসিতের সম্পর্ক গভে উঠত, আর শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের দ্বারা দাত। 

গ্রহীতার মনোভাব সৃষ্টি হত। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত' শিক্ষাতত্ব শিক্ষাক- 
শিক্ষার্থীর এরূপ সম্পর্ক হ্বীকার করে না। 

বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষক হলেন বিদ্যালষে মাতাপিতার প্রতিকল্প 959616506) 

ব্যক্তি । ল্যাটিন ভাষায় ব্যবহ্ৃত [,০০০ 78::5719 শব্দদ্ধয় এই কথার প্রতিধ্বনি 

করে। তাই বল] হয়, মাতাপিতার মানসিকতা থাকলে তিনিই প্রকৃত 
শিক্ষকরূপে অভিহিত হতে পারেন। বিদ্যালয়ে আগমনের পূর্বে শিশু 

মাতাপিতার নেহে গৃহ-পরিবেশে অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে । এর পব 

শ্বরু হয় বিছ্াালয়-পরিবেশ শিক্ষকের সন্সেহ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। সম্পূর্ণ 

ভিন্নতর অবস্থার স্থট্টি হলে শিক্ষার স্বাভাবিকতা৷ নষ্ট হয়। 'তাই বিদ্যালযে 

গৃহের স্তায় অনুবপ পরিবেশ গডে তোল! দরকার আর শিক্ষক-শিক্ষিকাকে 

মাতাপিতার স্ভাষ সন্তান দরদী হতে হবে। তাহলে শিক্ষ। তার আপন পথ 

ধরে এগিয়ে যাবে । প্রকৃত পেশাগত প্রবণতা নিবে ধারা শিক্ষকতায় যোগদান 

করেন এবং ধাদের মধ্যে শিক্ষকোচিত গুণ বিদ্যমান তারা সহজে এবং স্বাভাবিক- 

ভাবে শিক্ষার্থর মন জয় করতে পারেন । শিক্ষার্থীরাও শিক্ষককে শ্রদ্ধা-ভক্তিব 

মায়াজালে আবদ্ধ করে । এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য মানসিক সম্বন্ধ 

গডে ওঠে । এ সম্বন্ধ শিক্ষালীভ 9 শিক্ষাদানের পবম সহায়ক-_এসম্পর্কে কোন 

সন্দেহ থাকতে পারে ন]। 

বাস্তব শিক্ষা-পরিবেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক ভালমন্দ 

বিচারের ভিন্ভিতে সুস্পষ্ট হতে দেখা যায় । শিক্ষার্থীরা কোন শিক্ষক ভাল আব 

কোন্ শিক্ষক মন্দ তা সহজে বিচার করতে পারে । কোন কোন শিক্ষকের পাঠ- 

দানের সময় শিক্ষার্থীরা অধৈর্য হয়ে পডে; আবার কোন কোন শিক্ষকের 
আগমনের জন্য তার। শ্রেণীকক্ষে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকে । শিক্ষকোচিত 

গুণসম্পন্ন দরদী শিক্ষকের কথা শিক্ষার্থীরা জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্স্ত ভুলতে পাবে 

না। এরূপ শিক্ষকের সান্নিধ্যে শিক্ষার্থীর জীবন ধন্য হয়ে ওঠে । আবার এক্সপ 

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ও সমাজের সর্বত্র সমানভাবে শ্রদ্ধ! অর্জন করতে পারেন । 

দরদী শিক্ষক তীর বিছ্যাবত্বা, পেশাগত যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের দ্বার পরি- 

চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সার্থক নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা ছার! শিক্ষক 

শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পাঙ্সরন। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর 

সম্পর্ককে বল! হয় নেতা ও অন্ুসরণকারীর সম্পর্ক । শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে 
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যখন আদানপ্রদানের ভেতর দিয়ে মানসিক সম্পর্ক,গডে ওঠে এবং সেটঃ 
গণতান্ত্রিক চেতন দ্বার সমৃদ্ধ হয তখনই শিক্ষকের নেতৃত্ব কার্যকর হর। 

আজকাল শিক্ষক তার নেতৃত্বস্থলভ যেগ্যত। হারাতে বসেছেন। তাই 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্ক এখন তিক্ততায় পরিণত হচ্ছে। এর জন্টে 
অপরিণত বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীকে দায়ী করা যায় না। শিক্ষক ও সমাজব্যবস্থ! 
এর জন্তে মূলতঃ দায়ী। তাই শিক্ষকের পক্ষ থেকে নেতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
প্রযোজন। এ কাজে সফলতার জন্য তাকে সমাজে অভিভাবকের কাছে ফিরে 

বেতে হবে । শিক্ষাথীর দৈনন্দিন জীবনের একট।| অংশ অঠিবাহিত হয সমাজে 

অভিভাবক ও পবিজনদের মধ্যে; অন্ত অংশ অতিবাহিত হর বিছ্ালয় 

পরিবেশে । তাই অভিভাবক এ খিক্ষক উভয়কে যুক্তভাবে সশরন সহযোগিতার 

দ্বারা শিক্ষার্থীব শিক্ষা সভাঘতা কবতে হবে। তবেই শিক্ষকের নেতৃত্ব 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ভতে পারে। মাতাপিতা ৭ অভিভাবক অপেক্গ। শিক্ষকের ক 

অধিকতর গুকত্পূর্ণ। কারণ্ গৃহ-পরিবেশের শিক্ষী শিক্ষার্থীকে শুধু বাচিযে রাখে 

আব শিক্ষকেশ কাছ কেকে পা সুন্দরভাবে নেচে থাকাব পেন মিদেশ | 

হর |' ল্রিজ্যাজনজ স্ল্লিদম্ণম্ন (9৫9০1 [081)8011011) 2 

ইংল্যাণ্ডে ধাঁবাব এদেশে ত্রিটিশ আমলেই শিক্ষান্গেত্রে পবিদর্শন ব্যনস্ত। 
প্রবি তত হয়। পরিদর্শন (15196061017) 29 পরিদর্শক (11519206091) শবা ঢটিব 

সঙ্গে যে ভীতি-মনভ্তব্রেব (ঢ০ [১9৮০1)09109£5) ঢুঃখজনক ইতিহ।স জিতে 

ছে সেট] প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডেরই অবধান। উনবিংশ এতাবীব শেন দিকে 

ইংল্য।ণ্ডে পকীন্ম'ব ফলের ওপর ভিত্তি কবে প্রাথমিক বিছ্বালরঞপিকে আখিক 

অন্তদান (91776107602 (1021076051550105) দেওয| ভত | বিছ্বালঘ 

পরিদর্শকরাই সেপব পবীক্ষাব ব্যবস্থ। করতেন। তাদেব কর্তৃত্ব ছিছ অগ্রত্তিভত | 

তখন ব্রিটিশেব সঙ্গেভারতবাসীব ছিল শাসক-শাসিতের স'পক ।,বর্তমানশত।বীর 

চি] 

«| বীর 

প্রথম দিকে ব্রিটিশ আ।মলাতন্থ ধিছ্যালয় পবিদর্শকদের ক্মমতাকে সাদ্রাজ্যেব স্বার্থে 

প্রয়োগ কবাব জন্য উৎসাহিত কবতেন। পরিদর্শকর। সর্ধদ| খিছ্ালয়ের ভরি 

খুজে বের করাব চেষ্ট। করতেন। তাদের কাছে পরিচালক সমিতির সভ্য, 

প্রধান শিক্ষক ও সহ-শিক্ষকরা ছিলেন আমলাতন্ত্রের সেবক, নিম্ন তন কর্ণচারী 

মাত্র। পবিদর্শনেব সংবাদ শুনলে বিদ্যালর-সংঙ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চাঞ্চল্যের 

সষ্টি হত। দিবারাত্র চলত নথিপত্রের লুকোচুরি, তথ্যের কারচুপি, ক্রাটি থেকে 
রক্ষার অপ্রতিহত প্রচেষ্টা। পরিদর্শকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হত 

শপ 
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তোষাযোদের পালা। প্রকৃতপক্ষে পরিদর্শক ছিলেন দ্বণা ও ভদ্র উৎস। তাই 

তাকে এডানোই ছিল বিছ্চালয়-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একাস্ত প্রচেষ্টা। সম্মানীয় 
অতিথি হিসেবে তাঁকে আহ্বান করার প্রবণত। ছিল না। বরং তিনি চলে 

গেলে সকলে স্বর্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। এই ছিল ব্রিটিশ আমলের বিচ্যালয় 

পরিদর্শন ও পরিদর্শকের বিন্িত চিত্র । ্ 

লঙমানে এদেশে বিদ্যালয় প্রখাসনের ছুটি ধারা ধিছ্ামান-_-একটি আভ্যন্তরীণ 

([0051:221), অন্যটি ঠিক (8£6610791) | আভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালক 

সমিতি, প্রধান শেক্ষক ও সহকমীঁদের দ্বারা পরিচালিত হয়। বঠিবিভাগীয় 

প্শ্াসল বাষ্টী নিরন্ষন ভিন্ন জন্য কিছু নব | বিছ্যালয়ের শিক্ষা! ভল বাজ্য 

সবকােব কমুস্চীব অন্থুল্ত | তাই রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিভীগ (5086 

চঢ:৭00301017: [61810102100 কর্তক রাজ্যেব শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় শিয়ন্ত্রিত হয়। 

স্পজর শিক্ষা প্রশ্ণসনে শিক্ষামন্ত্রীর স্থান সর্বেচ্চে। শিক্ষামন্ত্রণালস্বের ছুটি 

ভ!গ-_ টি শন সচিন ও সচিবালয় (9901০021265) এবং অন্ঠদিকে 

ভন শিক্ষাঁ-অপ বিকর্ত * সংগ্রিষ্ট পিভ|গ (10100601866) 1 মন্ত্রিসভাষ শিক্ষা 

মদুক লি ংক্রান্ত দিষবেব সংব্যাখ্য/নে সাহায্য কবেন সচিব ও সচিবালয় 

আন্তাদিকে শিক্ষানীতির সস্তব বপারণে সাহায্য করেন শিক্ষণ- অধিকর্তা (0.0.1.)। 

খিক্ষ -ঘর্ধিকর্তী বক উচ্চপদস্থ কর্গচারীদেব দ্বারা বাজ্য সরুকান্রেন্ সকল প্রকার 

শিক্ষ) বিভ।গীস কণ্ঘ প্লচালন! করেন । বিছ্াালয়স্তবেব যোগাযোগ সংরক্গিত হয় 

প্রণান পবিদর্শকদের 00: 10506০000010560০0:655) সাহাষ্যে। প্রাথমিক 

বিছ্যাল্যের জন্য প্র গমিক শিক্ষাব প্রধান পরিদর্শক (01166 ]7576000 01 

[010721% 710801092) এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য আছেন মাধ্যমিক 

শিক্ষা প্রধান পরিদর্শক ।01)16£ [7757506010] 52001091 [:0100211018)|2 

ধান পর্িরর্শকব" জিল। স্কুলসমূহেন পরিদর্শকদের (0), 1], 0 501)0015) 

ছারা জিলার শিক্ষাব্যনস্থ। পরিচালনা করেন। জিলা স্কুলসমূহের পরিদর্শক 

একন্সিক মাধ্যমিক শিক্ষ ন সঙ্গে) অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছেন। 

তিনিই জিলা স্কুল লেন সভাপতি এবং পদাপিকার বলে এ বোর্ডের সচিব 

(৮-070109 ১০০00626815) | 
স্ঞ্ পপ আপ 

1, এছাড়। আছেন--010161 1708090607 10: 80815] 7:0508৮107, 00191 17091290602 10৮ 

17581081 17000086100, 05191 1108090608 10: [11607770108] 70070861070) 070181 1087096601 

10: &71810-1000150 9000008886০, ৃঁ রি 
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মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ও উন্নয়নে জিলা স্কুল' পরিদর্শককে সাহায্য 
করেন সহকারী জিলা স্কুল পরিদর্শক (4৯. 10. ]. ০৫ 501)09015) এবং সহকারী 

পরিদর্শক (4১55৮. [1150650601০ 9০179015)। 

প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিদর্শন ও উন্নয়নে সাহায্য করেন তাঁর 
অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহের অবর-পরিদর্শক (591১-]75516000য ০% 9০19015), 

উপ-সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক ()5-898. [1156000: ০01 ৯০1.0০019) 

প্রভৃতি । মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য একই ধারায় মহিলা 

পরিদর্শকদের (11751)20655565) অফিস বিদ্যমান । এই হল সারা ভাবতের 

বিদ্যালয় পরিদর্শক বিভাগের (11750606015816) সাধারণ চিত্র। 

পরিদর্শন ব্যবস্থার ্রটি (109:16065 17 06 701556170 95921) ০0: 

17906065017) £ সার্থক পরিদর্শন-প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল শিক্ষককে বাধাধর। 

কর্ণতালিক। থেকে মুক্তি দেওয়া, তার মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোল এবং 

তাকে ম্বকর্মে উদ্যোগী ও আগ্রহশীল করে তোল।। কিন্তু প্রচলিত পবিদর্শন 

প্রথা খুব বেশী ক্রটিপূর্ণ। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের" মতে আমাদের দেশেব 

বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রথার ত্রুটিগুলি হল £ (১) বর্তমানে পরিদর্শন ক্রিষ সম্পূর্ণ 
অনিচ্ছাকৃত উদাসীনভাবে সম্পার্দিত হয়। (২) পরিদর্শনের জন্য যেটুকু 
সময় ব্যয় হয় তা এরূপ দায়িত্পূর্ণ কাজের জন্য যথেষ্ট নয়। পরিদর্শকরা 

সাধারণতঃ বি্যালয়ের হিসাবপন্ত্র, সময়-তালিকা এবং প্রশাসন প্রক্রিয়ার দিকে 

বেশী গুরুত্ব দিয়ে সময় কাটিয়ে দেন। কিন্ত শিক্ষকদের শিক্ষণ-প্রক্রিয়। 

পরিদর্শন কর! ও তাদের অস্থ্বিধা দূরীকরণের অন্ুকুলপরামর্শ দান ইত্যাদির 
দিকে পরিদর্শকর গুরুত্ব আরোপ করেন না । ফলে শিক্ষার দিকট]। (4,08061710 

5106) সম্পুর্ণ অবহেবিত হয় । 

(৩) আবার এক এক জন পরিদর্শকের এক্তিয়ারে বিছ্বালয়ের সংখ্য1 এবং 

পারস্পরিক দূরত্ব এত বেশী যে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করাএবংতীদের সমস্যার সমাধান করা তার পক্ষে মোটেই সহজ-সাধ্য নয়। 

(৪) প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয় পরিদর্শক হলেন বিদ্যালয়ের “বন্ধু, দার্শনিক ও 

পরিচালক” । বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায তিনি অনুদার সমালোচকের ভূমিকায় 

অবতীর্ণ হন। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট পরিদর্শন সম্পূর্ণ বিদ্বেষ বা 

2, 9. আআ, 0,586 149 07580, এোযা, 
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বিরক্তিকর (০3০17070600 না হলেও অমঙ্গল আশঙ্কার (47716106105102) 

বিষয়রূপে প্রতীয়মান হয়। রাইবানেরঃ মতে “বিদ্যালয় পরিদর্শকচরম শ্বৈরতাস্ত্িক 

ভূমিকা পালন করেন। যদিও তার ইচ্ছা সঠিক আইন নয় তবুও বান্তবঙ্গেত্রে 
শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক পরিদর্শকের ইচ্ছাকে আইনরূপে মর্যাদা দেন।” 

(6) পরিদর্শকরা আধুনিক শিক্ষাতত্ব ও তার বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগের দিক 
থেকে ব্যবহারিক অংশের সঙ্গে পরিচিত নন | গবেষণামূলক কর্মে রত শিক্ষক বা 
শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের কোন যোগক্ুত্র থাকে না । অফিসের ফাইল- 

পত্রের মধ্যে তাদের কর্ধন্দেত্র লীমিত। তাই বলা হয় “শিক্ষা পরিশাসন 

শিশুকেন্জ্রিক না হয়ে বাস্তবন্গেষ্তে হয়ে পডেছে ফাইলকেঞ্জিক” 12 তত্বাবধানমূলক 
(91027515015) কর্মকে অবহেল] করে প্রশাসনিক (41017715086) কর্গেব 

ওপর অধিক গুরুত্ব অর্পণ করাই পরিদর্শন ব্যবস্থার অমার্জনীয ভ্রটি। 

(৬) শিক্ষার পুনর্গঠন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন ব্যবহারিক বিষয়, যেমন__ 
কলা শিল্প, সঙ্গীত, গাহস্থ্য বিজ্ঞান, কারিগত্রী প্রভৃতি পাঠ্যবস্ত হিসেবে পরিগণিত 

হযেছে । পরিদর্শকরা এসব বিষয়ে মোটেই অভিজ্ঞ নন। স্থতরাং এরূপ 

পরিদর্শকদের দ্বার। শিক্ষার পুনগঠন-ত্রিরা ফলগুস্থ হতে পারে ন]। 

0) শিক্ষা কমিশনও (১৯৬৪-৬৬) জিল] পরিদর্শন ব্যবস্থার তিনটি দুর্বলতাব 

কথা উল্লেখ করেছেন । প্রথমতঃ, বিদ্যালয়ের সংখ্যার তুলনায় পরিদর্শকেব 

সংখ্যা নিতান্ত কম (10906006150 0 10010106) | দ্বিতীয়তঃ) বেতন হারে 

স্বল্পতা হেতু তুলনামুলকভাবে নি্মমানের ব্যক্তিবগ (০09270818105]5 0০০: 

00911 ০৫ 79150101261) পরিদর্শন বিভাগে নিয়েজিত হন। তৃতীয়তঃ, 

পরিদর্শকদের মধ্যে বিশেষজ্জের অভাব লক্ষ্য কর যায়, কারণ অধিকাং 

অফিসারই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত (86176181150) | | 

পরিদর্শকের কর্তব্য (0086165 ০ [590০0£9) £ বিদ্যালয় পরিদর্শকের 
দায়িত্ব ও কর্তব্যকে ছুটি সুরে ভাগ করা যায়, যথা প্রশাসনিক (4১0111715 

0:2০) এবং শিক্ষাগত (4০৪06101০)। পরিদর্শকের প্রশাসনিক কর্তব্যগ্তলি 

1. %1005 108080608 000105 70 83670109617 "8060078610 70081610105 চ1)879, 16 0018 

চ]]] 18 2006 62390615197, 16 15 80 30687676018 0056 107 81] 01506109] 1069068 820 

00:00868 (1)9 68010689100 10680 70086167 [96970 1% ৪ প্িতে010.+” 

2, [0210198 516]5 ০07 60008561075] ৪03010151751102) 85655105155 ০1 09108 

0110. 68:06:50” 18 (65081208 80জ9708 08002018 07015 1116 08206260+, 701--20$8064475 

৪, 873০026 ০% 0970: 0081030 00002101551010, 70800 969 , 10-81 (9). 



১৩৮ শিক্ষপ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

বিদ্য/লরের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি সম্পকিত। এ ব্যাপারে 
পরিদর্শকর] বছরে অন্ততঃ একবার বিদ্যালয়ের নথিপত্র, হিসাব-নিকাশ, অফিপ 

সংক্রান্ত কার্যষবলী পরিদর্শন করতে পারেন। তবে এসব দারিত্ব পালনে তাঁকে 

সাভায্য করার জন্ঠ থাকবেন বথেষ্ট সংগ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন সহকমর্শ। কারণ, 

বঙমানে বিদ্যালয়ের সংখ্য|। যথেই্ বুদ্ধি পেযেছে। আবার বিদ্যালয়গুলি 

এক স্তরের নয়, সেখানেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য কর] যায়। স্বৃতরাং পরিদর্শককে 

যোগ্যতার সঙ্গে প্রশাসনিক কর্ণ সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট সমঘ যেমন প্রয়োজন 

তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সহকরমী | 

পরিদর্শকের দ্বিতীয় কর্তবা হল বিদ্যালযের শিক্ষাগত দিকটি পবিদর্শন কর|। 

একাজে বেশী সময ব্যঘ কর| পরিদর্ণকর্ অপরিহার্ধ কণ্ব্য। আধুনিক 

শিক্ষায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪ স্তরগত বৈচিত্র্য বুদ্ধি পেরেছে । এর ফলে বিবিধ 

বিষয় বিদ্যালয়স্তরের পঠ্যহিসেবে অন্থমোদিত। প্রতিটি বিষষেপ খিক্ষ্ 

পদ্ধতি, নীতি ও কৌশল এনং উপকবশ ব্যবহাবে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাই 

একজনেব পক্ষে, তিনি যতই শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হন, বিচিত্র বিষয়েব শিক্ষণ 

প্রক্রিযা পরিদর্শন কব! ৭ বাক্তিগতভাবে প্রত্যেক শিক্ষকেব সমস্ত সমাধানের 

ন্যবস্ত। কৰা মোটেই সম্ভব নয। ত!উ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সুপারিশ কবেন 

ষে, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গেব প্যানেল কর প্রয়োজন | পর্রিদর্শক হবেন 

এই দলের চেয়ারম্যান। প্রতি তিন বছরে একবার পরিদর্শক বিশেষজ্ঞদেব 

৮হাযতার প্রতিটি বিদ্যালয পরিদর্শন করতে পারেন । কমিশন স্থপাঁবিশ কবেন 

ণে, প্রধান শিক্ষকদের ভেতব থেকে তিনজন বিশেষজ্ঞকে নিষে এন্ধপ দল গঠন 

কবা যেতে পারে । তারা ক্রমগত তিনদিন ধবে এক একট] বিদ্য।লয পরিদর্শন 

কববেন। তীর! প্রধান শিক্ষক ও সহ-শিক্ষকদেব সঙ্গে বিদ্যালব-জীবহুনর বিবিধ 

বিষ নিযে আলাপ-আলে'চনা করবেন । গ্রন্থাগার ৪ পরীক্ষা্থাবের হযোগ- 

বিধা, পাঠক্রম (01071010010), সহ-পাঠক্রমিক কর্মস্ুচট, ছুটির দিনের 

সদ্ব্যবহার এবং আন্নমস্ক শিক্ষাকর্ম হবে তাদের আলোচ্য ও পরিদর্শনের' 

বিষয়। উল্লেখ করা যায বে, খিগ্বালযের আভ্যন্তরীণ কোন কিছু গোপন না 

বেখে আলোচন1 করাই বাঞ্চনীয়। এর ফলে পরিদর্শক বিছ্যাযলযের মঙ্গলার্থে 

প্রযোজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের স্রযোগ পাবেন 12 

1, 5৪ 8১0 7 08%ট. 50101, 7929 160 
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শিক্ষা কমিশনঃ মনে করেন যে, প্রশাসনিক (48010156906) এবং 
হদ[রকী (3009:51507_-উভব প্রকাব কর্ত 'একই অফিলারের দায়িত্বাধীন 

ভওয়ায় শোষাক্তটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয। কারণ প্রশাসনিক কর্ধের পরিধি 
বৃদ্ধি পাওয়ায় ত্কাভাবিকভাবে সেটাই অগ্রাধিকার পাব । তাই কমিশন স্পারিশ 
করেন যে, পথক প্থক ব্যক্তিব ওপব প্রশ(সন ও তত্বাবধন কর্দেব দাধিত্ব অর্পণ 
কর| উচিত। জিল| পরিদর্শকেব গ৪পব থাকবে প্রশাননিক দাধিত্ত এবং জিল। 
শিক্ষ] অফিসার (101517156 ঢ:00০961017 0েলি৩০ট 'এলং ত।ব সহকমীদেব ওপব 

হ্যন্ত হবে তত্বাবধানের দাধিত্র। তরে পনিদর্শনেব উল্ত ছট শাখার মধো থাকব 

নিলি সম্পর্ক । প্রবোজন বোধে ছিল! শিক্ষ। অফিসাবেব ক্গন ত। রি করাউ 
বক্তিমক্ত | কারণ তিনিই বিশেজ্ঞনেব দিনে শিক্ষণেল উন্নধন। শিক্ষকদের পরি- 
ঢালন এ পবামশশ দান, তাদের বুক্তিগত যোগ্যতা বঙ্গিপ জনাশ্ক্ষিণ ব্যবস্থা 

«লং শি্ছ্াালয সম্প্রসাবণ কুভ্যক (62101 90]1৮1০০)-এব ব্যবস্থপন। 

পতি বিষয তন্বাবধান কববেন। 
পরিদর্শনের উদ্দেশ্য (0506 [051)90690) জাতিব সামগ্রীক 

উন্নতি শিক্ষাৰ উন্নযনেব ওপনল দি | রাজ্যেন শিক্গ। গরতিষ্ঠানগুষ্কির 
রী 

২১ 

ক শিক্ষ-বিভ|গীব পদ. 1619 চাারিটানাক মাধ্যমে এ দাযিত 

? ক্প্য পালন করেন । পন্তিশিক কঠৃক প্রদন্ত বিবধ শেক (৫০০7) গপব ভিত্তি 

কারে বিছ্যালয়গুলিকে বেমদ আনভমাদন 5০০95010100) দে৪য| ভয; তেমনি 

সবক'ন” ও বেসবকান্নী সকল প্রুক স বিছ্বালঘকে যে-কোন ভিিতে (69016 

0717010৮700 £1000 আছিক অন্রদান হগ্তুব কব] হয। তাহশে পবিদর্শনেব 

উনেশ্য হিসেবে বল! বাধ 

প্রথমতঃ, সরকার উপনুক্ খ্ক্গাবিস্ত।বেব মাবামে শির্ধ।বিত জা তায লঙ্দে। 

পৌছবার জন্তে থে মভান দাখিভ ভাতে নিবেছেন পবিদর্শন-প্রত্রিয়। সে দাধিত 

৪ কঙতব্যপাললে সহাযত! কবে । 

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালযগ্তুলি জাতী দাঘিহ্ব কতট্রগ্ পালন করেছে এবং দািত্ব 

পালনে বিছ্বালয়গুলির অভাব-অভিযোগ৪ কি কিএ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে 

জ্ঞাত হওয়া এবং অনুকুল উন্নঘনেক ক্ষেত্রে বথাযথ পরামর্শ ও নির্দেশ দান করা 

পরিদর্শনের উদদেস্থ | 

1, বৃ, 0. $ 7589 264-265. 



১৪০ শিক্ষণ-প্রসজে পদ্ধতি পরিবেশ 

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন শিক্ষক- 
সমাজ । তাদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ওপব 

শিক্ষার্থীর শিক্ষা এবং জাতীয় লক্ষ্যের সাফল্য নির্ভর করে। তাই পরিদর্শনের 

উদ্শ্ঠট হল শিক্ষকমণ্ডলীর যোগ্যত| ও গুণাবলীর উন্নয়ন এবং তাদের অভাব- 

অভিযোগ দৃবীভূত করে আত্মোৎদরগাঁ কর্মে সক্রিয় সহযোগিতা কর1। তাই 

শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট পরিদর্শন হল ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্সোন্নয়নেব সহায়ক। 

চতুর্থত:, শিক্ষার উন্নতিকল্লে সরাসবি শিক্ষকর| যুক্ত থাকলেও পরোক্ষভাবে 
অভিভাবক, স্থানীয় জনসাধারণ, সমাজসেবক, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ প্রভৃতি 
সকলেই শিক্ষার্থীর শিক্ষাব সঙ্গে জডিত। এক কথায়, বি্য।লয়ের উন্নতিকল্পে 
বিভিন্ন ব্যক্তি ধা সংস্থা (88১০5) সবহাস্য করতে পাবেন । পরিদর্শনের উদ্দেশ 

হল বিদ্যালধের শুভানুধ্যাষী ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্তাদির মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি 

বিধান করে সামগ্রীক শিকন্ষোন্নযনকে ত্ববান্থিত কর]। 

অতীতে পরিদর্শকব1 কর্তৃত্ব (৪01,03৮) প্রযোগে তৎপব থাকতেন | তখন 

পরিদর্শনের সঙ্গে ভীতি ও সম্ভাস মিঅউিতছিল। আজও পরিদর্শকদেব যথেষ্ট 

ক্ষমতা প্রদ্দান করা হয়, কিন্ত ক্ষমতা ব1 কর্তৃত্ব প্রযোগের ভাবধার সম্পূণ 
 পরিবতিত। নতুন ভাবধারাঘ পরিদর্শকরা বিছ্যালয়েব উন্নতির জন্যাই কর্তৃত 

প্রয়োগ করেন । পরিদর্শন প্রসঙ্গে কর্তৃত্ব প্রয়োগ তখনই ফলপ্রস্থ হয় যখন 

অধীনস্থ সকলের সক্রিয় সহযোগিতা সহজে ও স্বতঃস্কর্তভাবে লাভ কবা যাষ। 
তাছাডা, বাঞ্ছনীয় পরিদর্শন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কর্ অপেক্ষা শিক্ষামূলক 
কর্মের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়| ভারতের প্রচলিত শিক্ষাপরিদর্শনে এব 
ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যার। 

এছাডা, বিদ্যালয়ের ত্রুটি খুঁজে বের কবান জন্য অভী!ত্ত পরিদর্শন গ্রক্রিযা 
পরিচালিত হত। বর্তমানে পরিদর্শনের প্রকৃত ম্বদপ হল বিছ্যালযের ক্রার্টিব 
সন্ধান করা, ত্রুটি দূর করার ব্যবস্থা করা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেব সমস্যাবলীব স্বট্ঠ 
সমাধানের উপায় উদ্ভীবন কর1। এর জন্য পবিদর্শককে ধৈর্য সহকারে আঞ্চলিক 
পরিবেশ লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়| 

স্ৃতরাং পরিদর্শন-প্রক্রিয়া আজ আর বিছ্াালবের চ!নি দেওয়ালের সীমা 

সীমিত নয় | বিছ্যালয় সমাজ আজ জাতির সেবায় উৎসর্গশরূত। তাই সমাজের 
সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড । এই সম্পর্ককে সুদ এ ফলপ্রন্থ করাব 
জন্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন-প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় । 



আন্তঃসম্পর্ক ও পরিশাসন নং 

আদর্শ পরিদর্শক নির্বাচন (১91606101) ০: 22. 10691] 1185020601) £ 

আমাদেব জাতীঘ জীবনে শিক্ষোন্নয়নের মেরুদণ্ড হল বিদ্যালয পরিদর্শন ও 

তত্বাবধান।£ |তাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরিদর্শক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 
মধিষ্ঠিত। তার ক্রষ্টি-বিচ্যতির ফলে শিক্ষাব্যবস্তা যেমন নিজীব হয়ে পডতে 
পাবে তেমনি তাব উপযুক্ততা শিক্ষার সজীবতা দান করতে পারে । কোন 
কোন শিক্ষাবিদের মতে শিক্ষকের কর্ধে বাধ। সৃষ্টি ক৭!, তাকে ভীত-সন্স্ত কবা, 
দুর্বল করা এবং পরীক্ষা! করাই পরিদর্শকের কাজ নধ্। ধবং তাদেরকে শিক্ষণ 
দেওয়া, শিক্ষালাভে উদ্বোধিত করা, তাদের মনে সাহস সপ্চাৰ কব এবং 
তাদেবকে বিশ্বাস কর1 আদর্শ পরিদর্শকেব অপবিহার্স কর্তব্য । কিন্ত এ কর্তব্য 
পালন কনতে হলে পরিদর্শককে অশেষ গুণের অধিকাপা হতে হবে। আন্ঠথায 
এই কঠিন দাধিত্ব ও কর্তব্য পালন করণ তীর পক্ষে সম্ভব নয। তাই-_ 

প্রথমতঃ, পরিদর্শক হবেন শিক্ষা সম্পর্কে দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যন্কি। আধুনিক 
শিক্ষাৰ উন্নযন, শিক্ষার দর্শন ও তত্ব সম্পর্কে তাকে পর্যাপ্ত জানের অধিকাব 

হতে হবে | শ্রধু বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল, নথিপন্র, পারিপাশ্রিক পবিচ্ছন্নতা 
পরিদর্শন কবলে চলবে না । জাতীয় ও সমাজ-জীবনের ন্ষেত্রে সামগ্রীক শিক্ষার 

উন্নধন ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সাধিক প্রগতিসাধনেব হ্ষ্ঠ ব্যবস্থা কবতে হবে 12 

দ্বিতীয়তঃ, পরিদর্শককে হতে হবে দু প্রতিজ্ঞ ও আত্মবিশ্বাসে অটল । অতি 
সাধাবণ সমস্যায় তাকে ধের্য হারালে চলবে ন।। তাকে হতে হবে ধীব, স্থিব, 

চিন্তাশীল ও স্তবিচারক। কারণ, শিক্ষ।র মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্যকে সাথক করার 

প্রত্যক্ষ দায়ি পরিদর্শকের হাতেই স্যাস্ত। 

তৃতীরতঃ, আধুনিক শিক্ষার পুনর্গঠনের যুগে নতুন আদর্শ, নতুন চিন্তাঁ 

ধার! শিক্ষা-সংস্কারের কাজকে ত্বরান্বিত করছে। শিক্ষি! নিজেই একটি জীবন্ক 

গতিশীল প্রতিয়া। সৃতর।ং, শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কাবেব দাখিত্ব ধার বা ধাদেব 

ওপর ন্তস্ত তাদেরকে হতে হবে সার্থক পরিকল্পনা রচধি তা, পরীক্ষণে (০0617- 

27610860100) বিশেষজ্ঞ ও প্রগতিশীল চিন্তা! ও কর্ধে দক্ষ । 

1, 55067518102, 18, 110 5. ৪9089, (108 0900:0016 01 93008610081 80)0:059- 

20806, চা, 0:02 926 20 &£ 

2, &]] 606 0156 01509 618 0.9098880য. 103 %) 17080006,2 6909 0 1090 04 

৪০৮19 90628197081 15102) 16) & 108 1000715089 ০৫ 20 ১0৫71 09%91901091788 270 

9.0096100, %09. 20 609 00110980975 ০1 90005865600. ,--071/077% 



১৪২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পছতি ও পরিবেশ 

চতুর্থতঃ, পবিদর্শককে স্থজনশীল চিন্ত। 9 কর্মে উদ্ধদ্ধ হতে হবে। তিনি 
কেবল বিদ্যালয়েব ক্রটি-শিচ্যতির সমালোচক হবেন ত1 নষ, তাকে মঙ্গলকব 

কর্ধেব স্বীকৃতি জালিয়ে কমীকে প্রশংসা৭ কবতে হবে। বিদ্যালয়ের সমস্যা 

নিরসনের প্যরস্তা করে শির্ধাকর্ধকে প্রগভির পগে এগিষে নিষে যাওয়ার 

প্রবণতা ও ক্ষমতা পবিদর্শকের অপরিহার্য গণ । 

পৃর্চমতঃ, পরিদর্শক হবেন সাংগগনিক কর্মে স্-অভিজ্ঞ। কারণ, শিন্মকদের 

শিক্ষাগত, বুত্তিগত ও ব্যক্তিত্বের উন্নয়নকল্পে পরিদর্শককে রিফেসার কেস 

(:617691)67 00901565), আলোচনা চক্র, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা-সমিতি, 

গোলটেবিল বেঠক প্রভৃতি সংগঠন কদতে হ্য। তাই পরিদর্শককে হতে হবে 

যোগ্য ও সার্থক সংগঠক । ও 

ষ্ষ্ঠতঃ, পরিদর্শককে বিদ্যালয়-পাঠ্যতুক্ত যাবতীয ব্ষিষেব ওপর মোটামুটি 

জ্ঞান এবং একাধিক গুরুত্পূর্ণ বিষধের পপর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকাবী। 

হতে হবে। তাছাডা তাকে জানতে হবে একাধিক ভাষা, এর দ্বারা তিনি 

বে কোন মাধ) মধুক্ত (0)60100 ০৫ 17050000002) বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য 

নিজেকে নিয়োজিত কবতে পারেন । 

* জপ্তমতঃ, বিদ্যালয পবিদর্শককে হতে হবে সমন্ধয় ও সংযোগ সীথনে 

স্থ-অভিজ্ঞ ব্যক্তি । কাবণ, সরকারী শিন্ষাদগ্তুব, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যৎ, স্কুল বেড, 

বিদ্যালয় 'ও স|মাজিক সংস্কার মধ্যে যোগাষে।গ স্থাপন করার দায়িত্ব ও কঙব্য 

তার ওপর ন্যস্ত | প্রশাসনিক যোগাযোগ ও সমন্থব ছাড়াও শিক্ষাগত সমন্বধ্র 

দায়িত্বও পরিদর্শককে পালন করতে শষ । পবিপর্শনের সময কোন বিশেষ 

বিচ্যালয়ের শিক্ষণ-প্রক্রিয়। প্রগতিশীল মনে ভলে তিনি অন্তান্ঠ বিগ্ালযে অন্ধন্প 

প্রক্রিয়] প্রচলন করার ব্যবস্থা করতে পারেন। এর দ্র] শুভ ও প্রগতিশীল 

প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি দিকে দিকে ছড়িযে পড়তে পারে। 

অবশেষে বলা যায়, পরিদর্শককে হতে হবে শিক্ষা-কর্ধের নেতা । তাই 

তিনি হবেন নেতৃত্বস্থলভ বিবিধ গুণের অধিকারী । কর্ষে উদ্যোগ এ 

আস্তপ্িকতী, স্বহস্তে কর্ম-পরিকল্পন1 ও সম্পাদনের সক্ষমত17 ব্যবহারে সহন্গভূতি 

সহ্ধর্নিতা ও নিরপেক্ষ তা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযম, প্রগতিশীল প্রস্তাব গ্রহণেৰ 

মশোভাঁব, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, বিদ্যাবন্তী ও বিছ্যোৎ্সাহিতা! প্রভৃতি অপরিহাধ 

নেতৃত- স্থলভ গুণে পরিদর্শক হবেন সকলের আদরশস্থানীয়। 



আস্তঃসম্পর্ক ও পরিশ।সন ১৪৩ 

আমাদের দেশে পরিদর্শক নিয়োগের ব্যাপারে কর্তপ্রার্থুর শিল্ষীগত 

যোগ্যতা বিচার কর] হয় কিন্তু অভিজ্ঞতা ও উল্লিখিত গুণাবলীর ৪€পব 

গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। আবার একবার পরিদর্শক হিসেবে নিয়োজিত 

হলে সে ব্যক্তি অবসর গ্রহণের কাল পধস্ত এ পদে (প্রমোশন সহ) বহাল 

থাকেন। মাধ্যমিক শিক্ষাকমি*ন মনে করেন, পরিদর্শকের পদপ্রার্থীকে অন) 

অথবা শ্াতকোভ্তর ডিগ্রী ধারী হতে হবে এবং শিন্মকতায় দশ বছরের অভিজ্ঞ 

অথব]1 উচ্চমাধ্যমিক ব্ছ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অন্ততঃ তিন বছরের 

অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ পদে নিযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত । উপরস্থ, সরাসরি পরিদর্শক 

নিয়োগের জন্য নিয়রূপ ব্যক্তিঙ্গের ভেতর থেকে নির্বাচন কর! যেতে পারে £ 

() শিক্ষকতায় দশ বছরের অভিজ্ঞ। 

(11) উচ্চতর বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ প্রধান শিল্ষক। 

(111) শিক্ষণ মহাবিগ্যালয়ের যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপক। 

উপরিউক্ত ব্যক্তিদের ভেতর থেকে তিন থেকে পাচ বছরের জন্য পরিদর্শক 

নির্বাচন ও নিয়োগ করা উচিত। নির্ধারিত বছরান্তে তার! স্বত্ব পদে ফিরে 

যাবেন। প্রথম স্তরে (11) 0106 1171619]1 50985) অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ জনকে 

"এইভাবে নিয়োগ কর] কর্ব্য। এর দ্বারা শ্ন্ষক, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষণ 

মহাব্ছ্যালফের অধ্য।পকর1 পরিদর্শন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন 

করতে পাববেন এখং পরিদর্শকও বিদ্যালয়ের সমস্যাবলীর সঙ্গে পরিচিতি লাভ 

করে স্ব-ম্থ অভিজ্ঞতাকে শিক্ষোনয়নে প্রয়োগ করতে পারবেন । শিক্ষার বিভিন্ন 

ন্ষেত্রে অভিজ্ঞতার এই আদান-প্রদান সামগ্রিক শিক্ষোন্যনের পরম সহা্ক-_ 

এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 

একই পদে বহাল থাকতে থাকতে কর্ধে যেমন একঘেয়েমি হষ্টি হয় তেমনি 

শিক্ষা সম্পকিত নতুন নতুন তত্ব, আবিষ্কার ও গবেষণা সম্পর্কে পরিচিতি৪ 

কমে আসতে থাকে । শিন্বাকে গুগতিশঈঈল ও সজীব বাখার প্রয়োজনে শিক্ষ। 

কমিশন (১৯৬৪-৬৬) শিক্ষীবিভাগীয় পদস্থ ক্চারীদের জন্য আঙ্ুঃবৃন্তি- 

শিল্ষণের (1-5615106 €1:827)108) ল্যবস্থাপনার কথাও উল্লেখ করেছেন । 



ুত্ডর্্থ জন্যাক্স 

সহ-পাঠ্যসুচী সংগঠন 
(01:59171586101 01 0০০-০01:100171 4৯০61510159) 

অধ্যায় পরিচয় 2 পাঠ্যস্থগীর পাশাপাশি সত-পাঠাহ্থচীর পরিকল্পনা ও সংগঠনের 
সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবন্থ! জড়িত। কারণ, সহ-পাঠ্যনুচীর কর্ষক্রমকে শিক্ষার্থীর 

সাধিক বিকাশের প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে গেলে শিক্ষার্থা্ের খত:ন্ফুর্ভ সহয়তার প্রয়েজন । 

অন্তধায় বিগ্ভালয়ের শৃঙ্খলা বিদ্বিত হয। তাই শিক্ষার্থীর স্বাধানতা, শৃঙ্খপা, নির্দেশ 

ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষার্থীর শ্বায়স্তণাণন প্রদঙ্গটিকেও এই অধ্যায়ে আলোচনা কর! হল। 

কারণ সংগঠিত ছাত্র সংস্থার নহারতা ছাড়। সহ-পাঠ)সথর কার্ধক্রমকে বান্তবার়িত কর! 

কোনক্রমেই সম্ভব নয় | ] 

*৯ সহ-স্াল্যস্ুী (0০-০8171018187 40961516199) হ 

অভিধানিক অর্থে পাঠ্যস্থচী হল কোন নিদিষ্ট উদ্দে্ঠ চরিতার্থ করার জন্ত 

শিক্ষার্থীদের উপযোগী পঠিতব্য বিষয়? কিন্তু এটা পাঠ্যস্থচীর গতানুগতিক সংকীণ 

অর্থ। নব্য শিক্ষাতত্বে পাঠ্যস্থছচীকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্য। করা হয়। 

,পাপিনান (পা. 2. মাঃ) পাঠ্যস্থচীর ব্যাপক অর্থ প্রপঙ্গে বলেন, শিক্ষার 

বিষষবন্ত ও জীবন অভিন্ন। পাঠ্যস্থচীৰ মধ্যে জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত 

তওযা চাই। প্রতিটি শিক্ষ। পরিকল্পন। মূলতঃ বাস্তব দর্শন এবং অনিবার্ধভাবে 

"তা জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে স্পর্শ করে। তাহলে পাঠ্যবিষয় কাজকধ, 

অভিজ্ঞতা ইত্য।দি যা কিছু শিক্ষার্থীন বিদ্যালয জীবনকে সংগঠিত করে তার 
সবকিছুর সমষ্টিকে পাঠ্যস্চী হিসেবে অভিহিত করা যায়। এককথায় বিদ্যালয় 

পবিবেশে শিক্ষার্থ যে বিচিত্র অছিজ্ঞত। অ।হরণ করে পাঠ্যস্থচী হুল তারই 

সমষ্টিমাত্র। এ অর্থে পাঠ্যস্থচীকে পূর্ণাঙ্ছভাবে পরিকল্পনা! কব যায় না । কারণ, 
মানুষের ব্যক্তিত্ব বা শিক্ষার্থীর জীবন পরিকল্পিত পাঠ্য স্ছচীর সীমায় ব্যাপ্ত নয়। 

পাঠ্যস্থচীর সীম! ছাডিযে অজম্্ ধারায় সে তার প্রকাশ খোজে । তাই 

পরিকল্পিত পাঠ্যস্থচীর সঙ্গে প্রয়োজনারূপ সহ-পাঠ্যস্থচীর সংগঠন ও প্রবর্তন 

প্রয়োজন । 
শান্ত 

1. 11116 02071001000 205 109 8911793 &3 (৮৪ 6০68]1167 01 ৪001806 10%6661, 

80615160198 800 95:091:1910098, 1191) 90903610093 8 04018 ৪০০০1 1169, 

»-৮87)0117001/9. 



সহ-পাগ্যস্থচী সংগঠন ১৪৫ 

সহ-পাঠ/যস্থচী (০০-০0001০9191 4৯০01516153) শবাটি আধুনিক শিক্ষাতত্তে 

ব্যবস্থত হচ্ছে। গতানুগতিক বা প্রাচীন শিক্ষাতত্বে এটিকে পাঠ্যস্থচীন্র বহিভূর্তি 
(ুত-5800200]2 £১০05103) বিষয় হিসেবে গর্ম্য করা হত। খেলা 
ধূল।, নৃত্যগীত, সমাজনেবা ও অন্থান্ত কর্ধমূলক প্রচেষ্টাকে শিক্ষার্থীর জীবনে 
মূল্যহীন বলে বিবেচনা করা হত। কারণ গতানুগতিক পাঠ্যস্থচী ছিল 
পুস্তককেন্দ্রি, বুদ্ধিগত অন্ুশীলনই সেখানে প্রাধান্য লাভ করত। পুস্তক 
অধ্যদ্বন এবং শিক্ষকেব বক্তৃতা শ্রবণই সেদিনকার পাঠ্যন্থচী অন্তসরণের স্কত্র 

ছিল। কর্ম-অভিজ্ঞতা, সমাজসেবা, আনন্দানুষ্ঠান, খেলাধূলা ইত্যাদি কর্মকেন্রিক 
বিষয়গুলিকে পা ঠ্যন্থচী থেকে দূ নির্বাসিত করাব মূলে যে-সব ভ্রান্তধারণা 
ক্রিয়াশীল ছিল । তা হল-_ 

প্রথমতঃ প্রাচীন গ্রীসের প্লেটো আাবিসষ্টটলের দর্শন, প্রাচীন ভারতের 

উপনিষদ ইত্যাদিতে লক্ষ্য করা যায়-_-সে যুগে দেহ ও ইহজগৎ সম্পকে কোন 

রুহ দেওয়া হত না। বস্তজগৎ্ বেষয়িক কাধাদি ছিস মাষা বা সত্তাহীন 

মস্তি» মাত্র) একমাত্র চেতনা ধ। ভাবকে 11০৪) সত্য বলে মেনে নেওয়ার 

প্রবণত। ছিল বেশী। তাই মানসিক শৃঙ্খল ও বৃদ্ধি চচাকেই ইহজগৎ্খ এবং 

পরজগতের একমাত্র মুক্তির উপায় হিসেবে গণ্য কব! হযেছে । 

দ্বিতীয়ত$ বঙমানেব গতাছুগতিক শিক্ষাপার1 ব্রিটিশ আমলেই প্রবতিত 

তয়। সে যুগে কারনিক তৈবির উদ্দেশ্ট ছিল ,ব্রিটিশ শাসকদের অন্যতম 

শিক্ষানীতি । শিক্ষার দ্বাবা শিক্ষার্থীর তথা! দেশবাসীর সাবিক উন্নয়ন 

নীতিবহিভূ্ত বিষয় ছিল। দেহ ও ইহজগতের প্রতি প্রাচীন ওদাসীন্ত ব্রিটিশ 

শিক্ষানীতির পথ ধরেই আধুনিক শিক্ষা পবিণতি লাভ করেছে । 

গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর জীবনে সকল প্রকার সক্রিষতা, পবিশ্রম 

৪ কর্মবৃত্বিকে অবহেলা! কর! হয়েছে । ফলে স্বাভাবিকভাবে করবৃত্তি সম্পর্কে 

অবজ্ঞা প্রকাশ এবং বুদ্ধিচর্চা ও মানসিক শৃঙ্খল। সম্বন্ধে অর্থহীন আভিজাত্যপূর্ণ 
মনোভাব পোষণ করা শিক্ষিত সমাজের রুচি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে । এক 

সময় ছিল যখন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, কলা ও 

শিল্পভিত্তিক কাজ, সমাজসেবা! প্রভৃতি কোন কিছুকেই বিদ্যালয়ে উৎসাহ দেওয়া 

হত না। এমনকি খেলাধুলাকে সময়ের অপব্যবহার বলে গণ্য করা হত। 

কালক্রমে শিক্ষা সম্বন্ধে মৌলিক চিন্তা ধারার পরিবর্তন ঘটল। "দার্শনিক ও 

মনস্তাত্বিক আন্দোলনের ফলে শিক্ষাকে আজ অর্থমরা সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করি 

/156১09 চা" 100) 



১৪৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

না। শিক্ষা ব্যাপক অর্থে জীবনের সঙ্গে সমব্যাপক। শুধু মনের অনুশীলন নয়, 

দেহের অগশীলনও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হল। অতএব শিক্ষ! শুধু পাঠ্যনুচীতে 

(00100001919) সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না-জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষার স্পর্শ 

থাকা চাই। তাই পাঠ্যস্থচী বহির্ভূত (5.8 0৪-০010100191) কার্যাবলী পাঠ্য- 

সুচীর সঙ্গে স্বীকৃতি পেল। তবে তাকে খুব বেশী মধীদা দেওয়া! হল না। 

ইংয়েজী চ:৯0৫ শব্দটি থেকে একথা সুস্পষ্ট । 

দেহকে বার দিয়ে মনের অস্তিত্ব ও উৎকর্ষপাধন সম্ভব নয়। তাই মানসিক 

উতকর্ষেব সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ক্ষমতা ও সামর্থ্যের অনুশীলন প্রয়োজন 
দেহ ও মন নিয়েই সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তা গডে ওঠে। ম্বতুরাং মূল পাঠ্যন্ছচীৰ 
সঙ্গে খেলাধূলা, নৃত্যগীত, আনন্দানুষ্ঠান, সমাজসেবা প্রভৃতি পাঠ্যন্থচী বিষ 
কার্যাবলী ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত হল। কিন্তু পাঠ্য- 

বহির্ভীত কাজকর্মের ওপর বিগ্যালযের ওুদাসীন্ত ছিল খুব বেশী। তাউ পাঠ্যন্ষচী 

বহির্ভীত এই সব কাজকর্ধেব তত্বাবধান বা পরিচালনার (£01981706) সু 

ব্যবস্থাপনা ছিল ন!। 

স্বাধীন ভারতে এই চিস্ত। ও 'কর্মধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছে। পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের ভ্ভীষ এদেশেও শিক্ষা সম্পর্কে 

' চিন্তাধারার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে । শিক্ষা আজ আব চিরাচবিত 
প্রথায় শিক্ষক প্রদত্ত পুঁথিগত বিষয় নয়।£ শিক্ষা হল শিক্ষার্থীব 

সাবিক বিকাশ (811-:0000 ৫6%610191021)0)। নব্য শিক্ষাতত শ্বীকাব 

করে'যে, ধখন কোন ছাত্র বিদ্যালয়ে আসে সে তখন তার দেহ, মন, 
আচার-আচরণ, সমাজ ও বৃত্তিসম্পর্কে চিন্তাধার1 ইত্যাদি সবকিছুকে নিষে 

আসে। এসবের যথাযথ বিকাশ সে চায়। কিন্তু তার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, 

বুদ্ধি, প্রবণতা, শারীরিক, মানসিক, -প্রাক্ষোভিক বিকাশ শুধু পাঠ্যন্ুচী ছার! ব! 

তত্বাবধানহীন বহিঃপাঠ্যস্থচী দ্বারা সম্ভব নয়। শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে যেমন 

পাঠ্যস্থচী অস্থসারে পাঠদান করতে হবে তেমনি কক্ষের বাইরে" পাঠ্যন্থচী 
বহির্ভূত কার্ধাবলীও তত্বাবধান ও পরিচালন! করতে হবে। তাই ডঃ.রাধাকৃষ্ণান 

1, তুলনীয় £ 70900961079 18 10 10006 288,680 9৪ 80009615106 

৪60:60. 870 10 6956 000৮8, 96181560 ১ 6:8016100, ৫0806690. 05 
| 868088৭, 01880 60109 5161 5 01211917910 2]]ড 001] 8 0701100) 
18819100. &3 000690. 0৮ 7৮701, £&. 7. 21877067166 : 10 ৪ 10600581010 
&20. 165 4879068. ৰ র 
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বলেন, “শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ সম্তাবনাককবিকাশ সাধন কর? 
ও বাস্তব ক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক প্রয়োগে সাহায্য কর11”, তাই আজ আর 

পাঠ্যস্থচী বহির্ভূত কার্ধাবলী (8.05-081000]87 £001065 অবহেলা 
কবলে চলবে না। পাঠ্যস্থচীর (081001০0107) সঙ্গে তাকে সমমধাদায় ভূষিত 

কবতে হবে; পাঠ্যস্থচীর পরিপূরক হিসেবে তাকে বিবেচনা করাও বাঞ্ছনীয়। 
তাই পাঠ্যস্থচীর বহির্ভীত কার্যাবলী হবে জহ্-পাঠ্যসূচক কার্যাবলী (০০ 

/01710121 4১০61৮16165) | সহ-পা্যস্থচক কার্যাবলী হল শিক্ষার অপরিহার্য 

মঙ্গ বিশেষ । “আমাদের কল্পনঠয বিছ্যালয় শুধু কতকগুলি অন্থমোদিত তথ্য 
নরবরাহকারী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নয়; বিদ্যালয় হল জীবস্ (.1577)8) 

9 প্রাণঞ্চল (07£8001০) সম্প্রদায় বিশেষ, যার প্রাথমিক কতব্য ভল শিক্ষার্থীকে 

শিক্ষাদান কর1); আর সে শিক্ষাকে বল। যেতে পারে জীবনধারণের সদয কৌশল 

(18010085৪16 0 115175) | এপ বিছ্যালয়ের কাজ হবে ছাত্রদের একটি 

উপযুক্ত, আনন্দদায়ক এবং প্রেষণা-সঞ্চারক পরিবেশ প্রদান কর।--যে পরিবেশে 

'শক্ষার্থীর বহুমুখী আগ্রহ নান! সুথকব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে ।2 
এবূপ শিক্ষা সহ-পা ঠ্যস্থচীর কর্ণধার! ভিন্ন সম্ভব নয়। /. 

বিদ্ালয়ের পাঠ্যস্থচীর স্তাষ সহ-পাঠ্যস্থচীব কার্ধক্রমকে (0০-050018110 
০016165) সকল বিদ্যালয়ের জন্য সমান ভাবে পূর্বনির্ধারিত কর] যায় না॥ 

মাঞ্চলিক অবস্থা ও শিক্ষার্থীদের প্ররোজনের ভিত্তিতে এরূপ কার্বক্রম সংগঠিত 
করতে হয় । মনে রাখ। প্রয়োজন, সংগঠিত সহ-পাঠ্যস্ুচীর কাধক্রম সাধারণ 

পাঠ্যস্চীর পরিপূরকরূপে শিক্ষার্থীদের নিকট ফলপ্রস্ত হয়। বিদ্যালয়ের 'মাথিক ও 
মন্তান্ত সঙ্গতি এনং শিক্ষার্থীর চাহিদ। অনুসারে নিয়ে কতকগুলি তালিকা দেওয়া 

হল। এরূপ তালিক€ থেকে বিশেষ বিশেষ কাধাবলী নির্বাচন কর। যেতে পারে । 

(ক) দৈহিক কার্যাবলী (610551০81 4১০০৫৮16165) 2 

(১) সকলপ্রকার খেলাধুলা (03817165 ৪70 ১0০09) 

(২) ব্যায়াম ও মল্লক্রীভা (দ,য61:01555 2190 035217)950205) 

(৩) অমবেত ড্রিল (/955-01111) ও শরীর চর্চা (০. ১) 

(8) সাতার (51071721776) 

], “109 (81096100, 01 609 6980))6 2৪ 6০ 02%ঘ 006 6108 1701090 

80197000701 616 ৪80626 800. 60 00059 1018 07806)091 3611185 6৫ 

$89 0210." 
2, 9. [, 0020107388100--728,8£9 17৩. 
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(৫) নৌচালনা (1২০15) 

(৬) এন. সি. সি. ; এ. সি. সি. (. 0.0. 4. 0.0) 

(৭) বাগান করা (21:0.6171775) 

(৮) যোগ ব্যায়াম (৬০৪৪ ০য:67০1995) 

(খ)১ বৌদ্ধিক কার্ধাবলী ([77551150652] £৯০61510195) 2 

(১) সাহিত্য সভা, বিতর্ক সভা, আলোচনাচক্র, সেমিনার 

(২) পাঠচক্র, পাঠ্যবিষয় সংসদ 

(৩) বক্তৃতা, আবৃত্তি 

(৪) গল্পবলা, গল্পলেখ, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা 

(৫) বিদ্যালয-পত্রিকা প্রকাশ 

(৬) দেওয়াল পত্রিকা, বুলেটিন বোর্ডে সংবাদ সরবরাহ 

(গ) জাংস্কতিক এবং বিনোদনমূলক কার্যাবলী (০0165251 22 
7২505560721 £06710105) £ 

(১) অভিনয় ও নাট্যানুষ্ঠান 
(২) সংগীত ও নৃত্যান্ষ্ঠান 

(৩) উৎসব, অন্ষ্ঠান, জাতীয় দিবস পালন, মনীষীদের জন্মবাধিকী 

, প্রতিপালন, শিক্ষক দিবস, অভিভাবক দিবস, মাতৃ দিবস, ছাত্র দিবস 

পার্তান ইত্যাদি । 

(৪) যাঢুঘর ও প্রদর্শনী সংক্রান্ত কাধাবলা 

(৫) আট ক্লাব, ছবি আকা, পেন্টিং, পুতুল তৈরিঃ ফটো! তোল। 

(01:52.0152 10101155) | | 

(৬) ছবি সংগ্রহ, ষ্্যাম্প সংগ্রহ, পাখির পালক সংগ্রহ, যাছুঘরে 

সংরক্ষণের উপযোগী সামগ্রী সংগ্রহ (00115062 1)00169)। 

(ঘ) সমাজসেব। মূলক কার্ধাবলী (9০০91 নিলি 

(১) সেপ্টজন ত্যান্থুল্যান্স, জুনিযার রেডক্রস 
(২) নাপিং শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ সংঘ, মহামারী প্রতিরোধ 

সাশিতি 

(৩) বন্তাত্রাণ, ছু্তিক্ষ ত্রাণ সমিতি 

(8) অগ্নিনির্বাপক সমিতি 

(৫) স্কাউট, ব্রতচারী, গার্ল-গাইভ ইত্যাদি 
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(৬) বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক দল 

(৭) নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি । 
ও) পৌর-শিক্ষণ কার্ধাবলী (02৮1০ [251117705 4৯0010169) ১ 

(১) ছাত্র সংসদ (560.৫67)658 00017011) এবং বিভিন্ন কাজের জন্য 
বিভিন্ন উপসমিতি (306-0010071656); যেমন-_আচরণ বিধি (0০৭০ 

০£ ০০০3৫5০$) প্রণয়ন সমিতি, বিচার পরিষদ, পাঠ্যপুস্তক, সহপাঠ্য পুন্তক 
সমিতি প্রভৃতি । 

(২) ছাত্র সযবাব সমিতি, বিদ্যালয ব্যাঙ্ক ইত্যাদি 

(৩) সহ-পাঠ্যস্থচীর কার্ষক্রম সম্পাদনের জন্ঠ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন 
সমিতি । 

*সহ-পাঠ্যসুচী সংগঠনের বাধা (00151080150) 00898101517) 

₹০-০17100191 2.06116165 ) 2 সহ-পাঠ্যমূলক কাধাবলী শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ 

শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ । কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে লক্ষ্য কবা যায় এদেশে শিক্ষক ৭ 

শিক্ষার্থী উভষেই সহ-পাঠ্যস্থচীর ওপর আগ্রহ প্রকাশ করেন নী। 

শিক্ষকদের অনাগ্রহের কারণ £ 
প্রথমতও, শিক্ষকের] বিছ্বালয়ে চাকরি করেন অর্থ-উপা্জনের জন্য । তাই 

পণ্ডানে ছাডা অতিরিক্ত কাজের জন্য তার! অর্থ-প্রান্তিব (4১1195/815525) আশা 

রাখেন । এজন্য এ. সি. সি বা এন. সি. সি কাজের জন্য শিক্ষকরা অতিরিক্ত 

এ্যালাউন্ন পান, কিন্তু এপ অন্ত কোন কাজের জন্য অন্যান্য শিক্ষকর। কোন 

সাধিক মূল্য পান না। স্ৃতরাং সহ-পাঠ্যক্চীর অন্রান্ত কার্ধাবলী ম্বাভাবিক- 
ভাবে অবহেলিত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, সহ-পাঠ্যস্থচক কণ্রস্চীর জন্য শিক্ষকদের পৃথক কোন বৃত্তিগত 

শিক্ষণ দেওয়]1 হয় না। এ. সি. সি বা এন. সি. সি. এবং খেলার শিক্ষক ভিন 

অন্ত কোন শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষণ-প্রাপ্ত না হওয়াৰ তার! একপ কর্শে প্রয়োজনীয় 

কৌশল অবলম্বন করতে পারেন না। 
তৃতীয়ত পহ-পাঠ্যন্চক কর্মস্চী যে শিক্ষার্থীর সাবিক বিকাশের 

জন্য প্রয়োজন এ সম্পর্কে অনেক শিক্ষক তত্বগত শিক্ষার মাধ্যমে উপলন্ধি 

করেছেন, কিন্ত মনে প্রাণে তার] বিষয়টিকে বাস্তবাধিত করার মানসিকতা 

অর্জন করেননি । অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা আজও রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন। 

১৯৪৭ হ্বীষ্টাবের পূর্বাবধি ঘে জবস্থা! ছিল তাই এখানে বিবৃত হল। 
এ 
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নতুন কোন ভাবধারাকে পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের দ্বারাগবেষণা করতে তারা 
চান না। $ 

চতুর্থতঃ। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরীক্ষামুখী। সাধারণী পরীক্ষায় 
শিক্ষার্থীকে পাস করানোই স্থনাম অর্জনের ও অর্থ উপার্জনের উপায় বলে 

শিক্ষকরা মনে করেন । তাই সহ-পাঠ্যস্থচীর কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে অবহেলিত 

হয়। কারণ এই কর্মস্থচ্খ পরীক্ষা-পাসে কোনরূপ সাহায্য করে না। 

পঞ্চমত2, অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষা ও পাশ্ডিত্যের গর্বে নিজেদেরকে উন্নত 

শ্রেণির বলে মনে করেন। স্বাতন্ব্যবোধের প্রথরতার জন্য তারা সাধারণ 

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশে সহ-পাঠ্যস্থচীর কার্ধক্রম সংগঠন করতে পারেন না। 

শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহের কারণ ঃ 
প্রথমতঃ শিক্ষার পরীক্ষামুখ্নিতা শিক্ষার্থার মনেও গভীরভাবে প্রভাব 

বিস্তার করেছে । তারা শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়ের নিকট থেকে পরীক্ষা 

পাসের গুরুত্বের কথা শোনে । তাই সহ-পাগ্যস্থচচীর. কর্মে তাদের আগ্রহ 

থাকে ন।। 

দ্বিতীয়তঃ, সভ-পাঠ্যসুচীব অন্তর্ভূক্ত কর্মধর1 বিদ্যালয়ে সময়-তালিকাব 

(07০-78চ16) অন্তর্ভূক্ত করা হয় না । সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের 

পর কর্মস্চী গ্রহণ কর] হয। ক্লান্ত শিক্ষার্থীর! তখন গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ত 

আকুল হয়ে পড়ে। তাই সকলের পক্ষে এসব কর্স্চী অনুসরণ করার সময় 

ধের্ষ, আগ্রহ আব থাকে না। 

তৃভীয়তঃ, শ্রিক্ষক ও অভিভাবকদের মনে বহুদিন যাবৎ একটা ভ্রান্ত বিশ্বীস 

দানা বেঁধে উঠেছে যে, পহ-পাঠমূলক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর অ।সল পাঠে মন- 

সংযোগে (09756002610) 06 1201759) বিদ্বা ঘটায় । তাই বিদ্যালয়ে এরূপ 

কর্মসূচী পালন করা আবস্তিককপে গণ্য ন। হয়ে আজও এচ্ছিক হিসেবে গ্রহণ 

করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীর সহ-পাঠ্যস্থচীর কর্মে আদী আগ্রহ প্রকাশ করে না। 

চতুর্থতঃ, সহ-পাঠ্যন্চীতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের এবং অভিজ্ঞ সংগঠকের 

অভাবে বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে কর্মস্থচী পালনের ব্যবস্থা থাকে না। তাই 
শিক্ষার্থারাও এসব কর্মে উৎসাহ পায় না । 

পঞ্চমতঃ, দারিত্য এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর অভিশাপ স্বরূপ। এটা 

শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি বিদ্যালয়ের কেত্রেও সত্য । বিদ্যালয় আধিক 

কারণেই সহ-পাঠ্যস্থচীর যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে না। অন্তর্দিকে 
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শিক্ষার্থীরা গৃহে যথেষ্ট পরিশ্রম করে মাতাপিতার আধিক স্বচ্ছলতার জন্য 

সাহায্য করে। এজন্য সহ-পাঠ্যমুলক কর্মস্থচী পালনে তাদের আগ্রহ 
থাকে না। 

সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্মনাকে কার্যকর করার কয়েকটি অপরিহার্য 
শর্ত (5০272 01 06 25560019815 06 210 676০61৮5 71:021:8100106 0 

0০-০01000197 4০0510125) £ সহ-পাঠ্যস্থচীর প্রয়োজন ও মূল্য আজ সব্বজন- 

স্বীকৃত। কিন্তু তবুও সহ-পাঠ্যস্চীর পরিকল্পন] প্রায় বিদ্যালয়েই সার্থক হচ্ছে 

ন|| তার প্রধান কারণ, সহ-পাঠমূলক কার্ধাবলী অনেক ক্ষেত্রে স্থপরিকল্লিতভাবে 

গৃহীত হয় না। সহ-পাঠমূলক কর্মকে কিভাবে বিগ্যালঘ্বে কার্ধকর করে তোলা 
মায় সে সম্পর্কে কু্ষকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচন1 করা হল £ 

প্রথমত5, সহ-পাঠ্যস্থচী প্রবর্তন করাব পূর্বে বিদ্ালয়েত্র অবস্থান বিবেচন। 

করা কব্য। শহরেব মধ্যস্থলে অবস্থিত বিগ্ভালয়ে প্রবতিত সহ-পাঠ্যস্থচী 

গ্রাম না শহর তলীব বিছ্াযলযেব সহ-পাঠ্যস্থচী থেকে পৃথক হবে। বিদ্যালয়ের 

মবস্থান অন্তযাষী সমজ-সেবার স্থযোগ, আথিক সঙ্গতি, যোগ্য শিক্ষক-প্রাপ্তির 

স্থযোগ, শিক্ষার্থীদের চাহিদ? ইত্যাদির পার্থক্য লক্ষ্য কর; যা়। 

দ্বিতীয়তঃ, সহ-পাঠ্যস্চী প্রবর্তনের জন্ত প্রশত্ত কক্ষ, ব্যায়ামাগার, খেলার 

- মাঠ, শিক্ষার্ণীদের স্বাযন্তশসন পরিচালনার জন্য নিদিষ্ট কক্ষ, মিউজিয়াম, 

প্রদর্শন-সাজসরঞ্রাম ইত্যাদি প্রযোজন। এছা।ড। প্রয়োজন বিগ্ভালয়ের আথিক 

স্বচ্ছলত1। বি্যালয়ের পরিবেশ ও আধিক সঙ্গতি সম্পকিত পার্থক্যের জন্য 
সহ-পণঠ্যস্চী প্রবর্তনে নিশ্যযই পার্থক্য থাকবে । তাই সহ-পাঠ্যস্থচী প্রবর্তনের 

পূবে এসব বিষয় বিবেচনা কর। একান্ত প্রয়োজন । 

তৃতীয়তঃ সহ-পাঠ্যস্থচী প্রবর্তনের অন্যতম শর্ত হল আঞ্চলিক ও পারিবারিক 
প্রভাব এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা সম্পর্কে থাযথ অবহিত হওয়া । বিদ্যালয় 

একটি বুহন্তর সমাজ জীবনের ক্ষুদ্রতম প্রতিরপ | সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে 

শিক্ষার্থীদের তৈরি করে দেওয়াই বিদ্যালয়ের কর্তব্য । এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীর 

চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। আবার আঞ্চলিক পেশা শিক্ষার্থীদের 

চাহিদার এপর প্রভাব বিস্তার করে। দৃষ্টান্ত্বরূপ বলা যায়, উদ্যান রচনা, 

শিল্পমূলক কাজ, কৃষি সমবায় ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের আগ্রহ সঞ্চার করে। 

কিন্ত শহরের শিক্ষার্থীদের ওপর এসবের আবেদন বিশেষ কিছু নেই । সমাজের 

সঞ্ধে সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের পারিবারিক সংস্কার, "আধিক অবস্থা, 
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সামাজিক মান ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। তাহলে সহ-পাঠ্যস্থচী 

নির্ধারণে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং আঞ্চলিক সমর্থন লাভ কর সহজসাধ্য হবে। 

চতুর্থতণ সহ-পাঠ্যস্থচী প্রবর্তনের একটা বিশেষ উদ্দেশ হল শিক্ষার্থীদের 
আত্মশাসন বা আত্মনির্দেশনার সুযোগ প্রদান কর] এবং তাদের স্থপ্ত সম্ভাবনা 

ও মেধা উন্মোচিত করা । কিন্তু এ উদ্দেশ্টকে সার্থক করতে হলে কর্মস্থচীতে 

শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের স্বাধীনতা থাকা কর্তব্য । তাই সহ-পাঠ্যস্থচীর 

পরিকল্পনায়, উদ্যোগে, কর্ম-সম্পাদনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার্থীর! ত্বতংস্কুর্তভাবে 

যাতে অংশ গ্রহণ করে সেদিকে নজর রাখা কর্তব্য । তাহলে তারা সথষ্টিমূলক 

কর্ষে ক্রমশঃ আত্মসং্যমী ও মাত্মনির্ভরশীল হয়ে এঠবে। “ভোই বাধ্যতামূলক 

সহ-পাঠ্যস্থচী প্রবর্তনে বিবত থাকা একান্ত কর্তব্য । 
পঞ্চমত2 সহ-পাঠ্যস্থচী ব্যক্তিবৈষম্য অন্তসারে শিক্ষার্থীর সবাঙ্গীন বিকাশ 

সাধনে সহায়তা করে । তাই সহ-পাঠ্যস্থচীর মধ্যে যাতে বৈচিত্র্য থাকে সেদিকে 

লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহবেব ছাত্র কিংবা 
ধনী, দরিদ্র, ব্যবসাষী, সরকারী কর্ণচাবীর সন্তানদেব মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা 

বিছ্যালয় পরিচালন! করা যায় না । একই বিছ্বালষে বিভিন্ন পরিবেশের নানা 

শ্রেণীর শিক্ষার্থী পডাশ্তনা করে । সহ্-পাঠ্যস্থচীতে বৈচিত্র্য ও পরিবর্ভনশলতা 

থাকলে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব চাহিদা ও অভিরুচি অগুসারে কর্মে অংশ গ্রহণ করতে 

পারে। তাছাডা একই কর্মসুচী বারবার পালিত হলে কর্মে একঘেযেমি 

এসে ষায়, তাই বৈচিত্র্যসহ কর্মস্থচীর পরিবর্তনশীলত! প্রযোক্তন । 

বষ্ঠত?% সহ-পাঠ্যস্থচীকে সার্থক করতে হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের আগ্রহ, বুদ্ধি- 

বিবেচনা, নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা ও সহ-পাঠক্রমে শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া একান্ত 

প্রয়োজন। যিনি যে কর্ধে দক্ষ ব আগ্রহী নন তাঁকে সে করের দায়িত্ব দিলে 

পরিকল্পিত আয়োজন ব্যর্থ হতে বাধ্য । এদেশের বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক 

শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। তাই আবশ্তিক পাঠ্যস্থচীই এখানে অসমাঞ্চ 

রয়ে যায়। সুতরাং সহ-পাঠ্যস্থচী অবহেলিত হয়ে ক্রমে অতিরিক্ত পাঠ্যস্থুচী 

(দয্টোও-০100০0187 400৮1055) নামে অখ্যাত হতে বাধ্য । তবে প্রধান 

শিক্ষক যদি পদমর্যাদার অনুকূল গুণে, জ্ঞানে ও সামর্যে প্রকৃতই প্রধান হন 
তাহলে এ-সব বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যস্চীর কার্ধক্রম কখনও অবহেলিত হয় না । 

সপ্তমত2 সহ-পাঠক্রমিক কার্ষস্চীর উন্নয়ন ও সার্থকতার উদ্দেশ্তে আরও 

কয়েকটি অপরিহার্য নীতি পালন করা বিদ্যালয়ের অবশ্য কর্তব্য । সেগুলি হুল : 
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(ক) সহ-পাঠ্যস্থচীর পরিকল্পনা! বিছ্যালয়ের সময়ের (0017706 501)001 

6106) মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এগুলিকে যতদূর সম্ভব সময়-তালিকার 
অস্তভুক্ত করা উচিত। তাহলে শিক্ষার্গদের মনের কাছে এটির খুঁকত্ু 
স্বাভাবিকভাবে ট্রেডে যায়। 

(খ) সহজ ও সরল কর্মস্চীর ভেতর দিযে ব্রমশঃ জটিল এ কঠিন কর্নস্ুচীর 
গরিকল্পনা করা যুক্তিযুক্ত। 

(গ) সহ-পাঠ্যস্থচীর অস্থতুক্ত যে কোন কর্ম শুক করলে তার শেষ ন' 
হওয়া পধন্ত কোনব্রমে বিরত হওয়া বা কর্কে বাতিল কব! মোটেই উচিত নয়। 

এর দ্বাব। কমের গুরুত্ব ব্রমশঃ ক্তমে যায় । 

(৭) বিছ্যালযে গৃহীত সহ-পাঠ্যস্চীব কাধক্রম সম্পকে যথাযথ বিবরণ 
115০01৭) সংবন্ষণ কর। একান্ত কতব্য | 

ডে) সহ-পাঠ্যস্চীর সার্থকতার জন্ত যতটুকু সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করা কর্তব্য । 
তবে আধিক সঙ্গতি অন্ঠসারে সহ-পাঠ্যস্চীর পরিকল্পনা হণ করাও ব্ছ্যালযের 

কতব্য। 

(চ) জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সকল শিক্ষার্থী বাতে কাষস্থচীতে অংশ গ্রহণের 

লমস্তযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য বাথ! উচিত । 

(ছ) সহ-পাঠ্যক্ুচীর কাধক্রমকে সার্থক করাব জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে 

কোন-নাঁকোন কম্জে অংশ গ্রহণের যোগ)ত। থাক। বাঞ্ধনীব। দক্ষ, যোগ্য ও 

উদ্যোগী শিক্ষক, ছাত্র সকলকেই তাদের কঙ্জের শ্বীকৃতি প্রর্দান করা বিদ্যালয় 

কর্ৃুপন্ষের অপরিহাধ কতব্য। 

অবশেষে বলা যায়, শিক্ষক এবং বিশেষভাবে প্রধান শিক্ষক সহ-পা ঠ্যস্থচী 

প্রবর্তনে মননশীলতা, বিচক্ষণতা, আতন্তরিকতা ও স্রস্থির বিবেচনার পরিচয় 

দেবেন। জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার কর] বা বিদ্যালয় কতৃপক্ষেব ইচ্ছা 

চরিতার্থ করা ব| উধ্বতন সরকারী কর্ঠপন্মকে নিছক কাজ দেখিয়ে অনুমোদন 

ও'অনুদান আদাযের জন্য সহ-পাঠ্যস্থচী দু-একটি কার্ধরক্রম প্রবর্তনের চেষ্টার ঘ্বারা 

সহ্-পাঠ্যস্থচীর মহান উদ্দেশ্ট সিদ্ধি হয় না। মনে রাখা প্রয়োজন, শিক্ষার্থীর 

সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক মঙ্গল সাধন সহ-পাঠ্যস্থচী 

প্রবর্তনের বাস্তব উদ্দেশ্য । তাই এই উদ্দেস্তে যাতে সহ-পাঠ্যন্থচী নিয়ন্ত্রিত হয় 

সেদিকে যথাসাধ্য চেষ্টা কর] বিচ্যালয়ের মৌলিক কর্তব্য । 



১৫৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

একটির কার্যাবলীর উপযোগিতা (0611765 ০৫ ০০-০৬ 

০৮127 2০৮1%18723) 2 আধুনিক শিক্ষাতত্বে সহ-পাঠ্যস্থচী শিক্ষার একটি 

অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। তাই পাঠ্যস্থচীর (00121001910) সঙ্গে সহ- 
পাঠ্যস্ছচীকে (0০0-০91011001100) সম্মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । সহ- 

পাঠক্রমিক কার্ধাবলীর উপযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে যেসব যুক্তি দেখানো 
হয সেগুলি হল £ 

+€ে) জহ-পাঠ্যসূচীর কার্ধত্রম বি্ভালয় পাঠ্যসূচীর পরিপুরক। 
ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি-পৌরবিজ্ঞান, ভাষ। প্রভৃতি শিক্ষার 
সহায়ক হিসেবে সহ-পাঠক্রমিক কার্ধাবলীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। 

ৃষ্টান্তস্ববূপ অভিনম, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, উপকরণ সংগ্রহ, মিউজিয়াম সংগঠন 
প্রভৃতি ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি অন্বিত। ভ্রমণ সর্বদা ভৌগোলিক জ্ঞানের 

পরিপূরক । শিক্ষ!থীদেব স্বায়ত্ুশাসন, বিধানসভা পার্ল/মেণ্ট পরি দর্শন, সভা- 

সমিতি পরিচালন। প্রত্যক্ষভাবে পৌরনীতি শিক্ষার সহায়ক। সাহিত্যমূলক 

কায, পত্র-পত্রিক। প্রকাশ, বিতর্ক, সাহিত্য সভ1, আলোচনা চক্র, সেমিনার 

প্রশ্ৃতি ভাষা ও সাহিত্য-পাঠেব পরিপূরক । 

(খ) সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম শারীরিক স্বাস্থ্য সংগঠন ও দৈহিক 
সামর্থ বিকাশে সাহাযা করে। সাধারণ কথায় বলা হয় "স্বাস্থ্যই সম্পদ, 
স্বাস্থ্যই সকল ন্ুখেব ভিত্তি” ইত্যারদি। স্বাস্থ্যশিক্ষীর ওপর শারীরিক স্বাস্থ্য 

নিভর করে । আবার স্থাস্থ্যশিক্ষার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ও বহিবিভগীঘ খেলাধূলা, 
শরীর চর্চা, ব্যায়াম, এন. সি. সি., এ. সি. সি. প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে জডিত। 

এছাড়া উগ্ভান রচনা, শিবির সংস্থাপন, ভ্রমণ প্রভৃতি কর্ণমুখীন শিক্ষা-প্রচেষ্টার 

সঙ্গে অঙ্গনঞ্চালন সম্ভব। তাই বলা হয় সহ-পাঠ্যস্থচক কার্যাবলী শিক্ষা 

স্থস্থ্যোনয়নের সহায়ক । 

আধুনিক ভারতে শারীর শিক্ষার গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে স্বামী 

বিবেকানন্দ বলেন, “আজকের ভারতের প্রয়োজন ভাগবত গীতা নয়-_ফুটবলের 

মাঠ” |! তাই রাইবান্ন ভারতের শিক্ষায় শারীর শিক্ষার (111551581 [:00০9- 

007) সাধারণ দর্শনকে অন্তভূক্তির কথা বলেছেন । কারণ নব্য শিক্ষাতত্তে 

1. “1586 10015 09908 6০008 1৪ 1006 (60০ 73109865786 09269, 

00৮ 009 10060911 5610.” --7490770706 
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শাব্রীর শিক্ষার উল্লেখযোগ্য ভূমিক! ররেছে এবং এর গুরুত্ব আজ সবজনস্বীক্ৃত।9 
কারণ, মানসিক প্রক্রিয়ার সহজ ও স্থনিদিষ্ট প্রযোগের জন্ত শারীরিক সংগঠনকে 
স্স্থ ও সবল করা প্রয়োজন ।২ স্বাধীন রাষ্রে তরুণদের স্বাস্থ্যোন্বন একটি 
অত্যাবশ্যকীয় বুিষয়। এমুগে সাধারণ মানের শারীর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হুলে 
ভয়াবহ ফলাফল অবধারিত ।* শারীর শিক্ষ! শুধু দেহ ও মনের শিক্ষা দেখ 
তা নয়, বরং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে এ শিক্ষা যথেষ্ট সাহায্য করে। ( এই 

পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় জুষ্টব্য )। 

(গ)”” সহ-পাঠ্যসূচক কার্যাবলী প্রাক্ষোভিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও 
সহজাত প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ন্বায়ত্রশসন, সমাজ উন্নয়ন 
কর্ণস্চী, অভিনয় ইত্যাদি শিক্ষার্থীদেব অবাঞ্নীয় কর্ম থেকে বিরত করে । 
চিত্রাঙ্কন, শিল্পকর্ণ, হবি-মূলক কার্যাবলী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলক কার্ধাদি 
শিক্ষার্থীৰ মানসিক চিন্তা ও কর্ণকে বাঞ্ছনীয পথে নিষস্ত্রণ করে। এসব 

কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থাব শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশ ও 

বৃদ্ধি সহজনাধ্য হয়। “অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কাবখান?-_এ প্রবাদেব সচ্ছে 

সকলেই পর্িচিত। শিক্ষার্থীদের যদি সহ-পাঠ্যস্থচীর কাধাবলীর মধ্যে সর্বদ, 

নিযোজ্িত রাখা যায় তাহালে তাদেব উদ্যম, উৎসাহ, প্রেরণ! ইত্যাদি 

-প্রাক্ষোভিক বুত্তিগ্ুলি স্থনিয়ন্ত্রিত হয়ে বাঞ্ছনীয় পথে পরিচালিত হবে। তাব 

মানসিক স্তবে ভাবসংহতি (52206107291 17666126102) ) স্তাপিত হবে । 

স্বার্ধবিকভ।বে শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শ মানতস। 

(ঘর্ট সহ-পাঠ্যসূচীর কার্ধাবলী শিক্ষার্থীর সামাজিক সত্তার বিকাশ 
সাধনের সহায়ক | সমাজের ক্ষুদ্রতম সংস্কবণ হল বিছ্যালয়। এখানে শিক্ষার্থীর! 

সমাজ-জীবনের উপযোগী আচার-আচরণ, মনোভাব ও সমন্যা সমাধানের 
গুণাবলী অর্জন করে । সহ-পাঠ্যস্থচীর কাধীবলী পরিচালিত হয় সমগ্িগত বা 

9. “ভা 0980. 10 100380. 90:008,61010 8 £9109191 1010119501)1)5 ০1 
[01)53108] 90009,6107. ডা০ 10999 8 90098136101) ০01 ৪0000881010. 107 
ঘঘ1)10)) [0053108] 900096100 6898৪ 205 1161060] 11906 800 20 10101 
169 ৮165] 11071)072009 19 19090201990.” -- 778/8%7%% 

3. "16 15 009 ৪0000. 90109616060 016 675 0005 60461008195 
618 01797861010 01 170100 9955 200. 0970910--78025860% 

4০09 10155510991] 81076 01 £08 5০০৮] 01 009 9০002675 9100010 
০৪ 006 ০1 61065 109177 00770810801 6109 86969 810. 80% 0910907:6 
1000 6109 1007708] 968/209195 ০1 010581981 ভ911-991708 €৮ 0019 097100 
06 1169 228% 179৩ 58710908 00109900928099.”-9. চ. 0, 0286 411. 

এ 



১৫৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

যৌথ প্রচেষ্টায় । তাই একপ কর্ধের দ্বারা শিক্ষার্থীর সমবায় ও সহযোগ্রিতা, 

পরমত সহিষ্ণুতা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব, নিয়ন্ত্রিত স্বার্ধীনতা ও শৃঙ্খলাবোধ 
প্রভৃতি সমাজ-জীবনে যেসব গুণ ও দক্ষতা অপরিহাধ সেগুলি বিদ্যালয়-জীবনে 

তারা শিক্ষালাভ করে। সহ-পাঠাস্চীব মাধ্যমেই শিক্ষার্থী বাস্তব জগতের 
সংস্পর্শে আসে- বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে পবিচিত হওয়ার স্থষোগ পায । তার 
৮ ১ শসপা্প্সপসপাাপা 

বাক্তি-কেক্জিক চাহিদ1 ও অন্তভূতি সামাজিক স্তনে উন্নীত ভয়। 

/ ডে) সহ-পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীকে পৌরনীতি পালনে দক্ষ করে 
ভোলে। আজকের শিক্ষার্থী ভবে আগামী দিনের নাগরিক । তাই নাগরিক 

হিসেবে শিক্ষার্থীকে যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য কর বিদ্যালযেব কর্তব্য । সন্ত- 

পাঠ্যস্ুচীর কার্ধাবলী শিক্ষার্থীকে এরূপ যোগ্যতা-অর্জনে সহাযতা কবে । ছাত্র 

সংসদ, ছাত্র-সমবায় বিপণি, বিদ্যালয ব্যাঙ্ক ইত্যাদি পরিচালনা; সভা-সমিতি. 

সেমিনার, বিতর্ক সভা, আলোচনা চক্র পবিচালনণ, শিক্ষা-প্রদর্শনী, শিক্ষীভ্রমণ) 

মিউজিযাম ইত্যাদি পবিকল্পন! ও পরিচালনা শিক্ষার্থীকে স্থনাগরিকের 

দক্ষতা অজনে সাভাষ্য করে। সহ-পাঠ্যস্তট'ব পরিকল্পনাষ শিক্ষার্থীর ভমিক। 

সক্রিষ হর্য। ফলে তারা গণতান্ত্রিক উপাযে কর্ম-সম্পাদনার স্রযোগ 

পায়। এর দ্বারা তার] পৌবনীতি পালনেব দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে উদ্বহ ভবে 
. প্রঠে। আধুনিক শিক্ষা তাই সহ-পাঠ্যস্চীর এপব গুকত্ব শাবোপ কবেছে। 

/ (চ) "সহ-পাঠাসুচী শিক্ষার্থীকে নেতৃত্বের শিক্ষণ-লাভে সাহায্য 
করে । সহ-পাঠ্যস্রচীব পরিকল্পনা ৪ সম্পাদনে শিক্ষার্থীব ভূমিকাকে 

ম্বগ্রাধিকার দেওয়া হয় । শিক্ষক এখানে পবিচালক ও পরামর্শদাত1 মাত্র । ভাই 

শিক্ষার্থী কর্শ-পবিকল্পনাষ ও সম্পাদনে যেসব সমস্তার সন্মুখীন হ্য সেগুলি 
স্নচেষ্টাব সমাধানও করে। ফলে, দের চিন্তাশক্তি. উদ্চোগ, মৌলিকত, 

উপায়াদ্দি উদ্ভাবনে তৎপরতা বা দক্ষতা 159000156115959 ), বিচাব- 

বিশ্লেষণ শক্তি, ধৈর্য, সহিষ্ত।, আন্মবিশ্বাস, আত্মসংযম ইত্যাদি যেসব 

কাধনির্বাহী গুণ €:55০801%০ ৪111গ ) নেতৃত্ব প্রদানেব পরম সহাবক 

সেগুলি বিকাশ লাভ করে। সহ-পাঠ্যস্রচক কার্ধাবলীর মধ্যে শিক্ষার্থীর 

সংগঠনী শক্তি ও প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে সংগ্রামী মনোভাব জাগ্রত হয় 
এবং সে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রয়াস পায়। এরই ফলে পরিণত বয়সে 

সে সমাজের নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষত] ও অধিকার লাভ করে । 



সহ-পাঠ্যস্থচী সংগঠন ১৫৭ 

€ছ) জহ-পাঠ্যসুচী আকাঙ্িত অবসর বিনোদনে ও আনন্দ 
উপভোগের উপায় নির্ধারণ করে । গতানুগতিক শিক্ষার একট। বড ক্রি 
হল, এখানে “অবসর ষাপনের উপযোগী শিক্ষার” ( 8,017261012 10116150710) 

ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সহ-পাঠাস্থটী শিক্ষার্থীকে অণসর বাপনের সমর 

এমন তৃপ্িদাক্রক কর্মে নিয়োজিত (08925) বাখে মে ত'বা একদিকে যেম৮ 

আনন্দ উপভোগ করে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষালাভ কবে। চিত্রাঙ্কন, পুতুণ 

তৈরি, ছবি তোলা, ষ্র্যাম্প সংগ্রহ, উত্সব অনুষ্ঠানের মধ্যে যে আর্নন্দক্োত 

লুকিষে আছে তা কোন বিছাঠলয় শিক্ষক বা অভিভাবক অন্বাকার করতে পারেন 

না। সহ-পাঠ্যস্চীর কগধাধাকে শিক্ষা ও শৃঙ্খলার ভিটামিন ট্যাবলেট হিসেবে 

কলনা করা যায । আনন্দ ও প্রেরণার সঙ্গে শিক্ষণ ও পবিচালন' মিশিষে 

এই ট্যাবলেট তেবি হয়। স্থতরাৎ এপ কর্মধাব1 শিক্ষার্থীৰ জীবন-বিকাশের 
সহায়ক । সহ-পাঠ্যস্থচী শিক্ষার্থীর জীবনে বেচিত্র্য আছে । কারণ, একঘেরে 
গতানুগতিক পাঠ্যস্চীব মধ্যে সভ-প18)স্থচীর কাধন্রম আনন্দদায়ক, 
আকর্ষণীয়, ক্লান্তি বিদারক এবং শিক্ষাগ্রহণে উদপনা সঞ্চারক। , ১৫. 

সহ-পাঠ্যসূচীতে শিক্ষকের ভূমিকা (1২০1০ ০৫ 0৩ 176201525 3 
0০-০01100191 4১০61510153 ) 2 সহ-গাঠ্যক্ুচীর পরিকল্পনার ও সম্পাদনায় 

শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বতঃম্ফত আচবণ নীতিগতভাবে ম্বীরুত। এ 
ব্যাপারে শিক্ষকেব অংশগ্রহণের ভূমিক! খুবই সীমিত হখে পডে। শিক্ষক 

হলেন তত্ববধায়ক, পরিচালক, বন্ধুভাবাপন্ন উপদেষ্ট।। প্রবল উদ্দীপন।র দ্বার! 

তিনি সক্রিষ নন। সহ-পাঠ্যক্চী প্রবর্তনে শিক্ষকের এ ভূমিকাও নীতিগত- 

ভাৰে স্বীকৃত। তাহলে শিক্ষকের ভূমিকাব ব্যবভারিক বপ সম্পর্কে বিশেষভাবে 

চিন্তা ও বিশ্লেষণ কর] উচিত। 

সহ-পাঠ্যস্থচী প্রবর্তনে শিক্ষকের সক্রিষ ভূমিকা সীমিত হলেও অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ অথচ স্থুক্ধ্র (611০96০ )। সহ-পাঠ্যস্চীর প্রতিটি কার্ধ বিদ্ভালযে 

প্রবর্তন কবা ও সার্থকভাবে সম্পন্ন করার দাষিত্ব শিক্ষকের। এব্যাপারে 

শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা! করা, স্থপরামর্শ দেওয়া ও স্থপরিচালন। করা শিক্ষকের ই 

কাজ। নীতি কথা শুনিয়ে এ দায়িত্ব পালন কর! যায় না। গণতাঙ্রিক চেতনার 

দ্বার শিক্ষার্থীদের একজন হয়েই ত্বকে সার্থক কর্ণস্থচী সম্পা্নের দায়িত্ব 

পালন করতে হয় ॥ তিনি হলেন সক্রিয্স উদ্বোধক_ শিক্ষার্থীদের যাবতীয় 

প্রেরণার উৎস। নিক্ষিয় উপদেষ্টার উপদেশ ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা জাগায়। সক্রিয় 



১৫৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ, 

উদ্বোধক দীর্ঘস্থাবী প্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্যম সঞ্চার করতে পারেন । তাই তাকে 

“আপনি আচরি ধর্ণ পর কে শেখানোর? জন্য সর্ধদী প্রস্তত থাকতে হয। 
সহ-পাঠ্যস্থচীব বিচিত্র কর্মের মধ্যে যেটি বা যেগুলি শিক্ষক নিজে করতে পারেন 

সেটি ব সেগুলির দাধিত সেই শিক্ষককে প্রদান করাই বাঞ্নীফ। 

যে শিক্ষকের ওপর যে কাধ স্থন্ত কর। হয়, ত] বাস্তবারনের পূর্বে তিনি সেই 

কার্ষেন শিক্ষামূলক দিক, কর্সের স্ববপ ও প্রকৃতি, সস্তাব্য সমস্যা বা প্রতিবন্ধক 

এবং তার সমাধানেন উপাষ বিবেচন1! করবেন । শিক্ষক সহ-পাঠ্যস্থচীর 

পরিকল্পন! প্রবর্তনের সববকম সহায়তা প্রদান করবেন, কিন্ত শিক্ষার্থীল; সক্রিয় 

হয়ে উঠলেই তিনি দীরে ধীবে সক্কিয়তা বর্জন করে শুধু পরিচালনার জন্য 

প্রস্তুত থাকবেন । কারণ, সহ-পাঠ্যস্ুচী সার্থক কবতে হলে শিক্ষার্থীদের 

উদ্যোগ, আন্তবিকত। ও আগ্রহেব সুযোগ স্ষ্টি করাই বড কথা। ছাত্ররা 

যদি জানতে পারে যে সহ-পাঠ্যক্থচীর কর্ধে শিক্ষকই সক্রিয়, তার কর্তলাউ বছ 

কথা, তাহলে তাদের স্বতঃম্ফুত আগ্রহ স্তিমিত হযে পডবে । 

নেতৃত্ব প্রদানের বড কগা হল গণতান্ত্রিক মনোভাব, নিরূপেক্ষতা, আত্মসংষম 

এ কৃতিত্বের শ্বীকৃতি প্রদান। অনেক সময় শিক্ষকরা প্রবল উদ্টপনাঘ 
শিক্ষার্থীদের কর্ধেব ক্রটি-বিচ্যতির জন্য কঠোন সমালোচনা করেন অথচ 

কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদানে বিবত থাকেন । এ কথা ম্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শিশুমনে 

নিন্দা ও প্রশংসাব প্রতিক্রিয়। হদুরপ্রসারী | তাই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আচার- 
আচরণে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙীতে গভীব সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদেব 

কর্মের বিচার করতে হবে । শিক্ষার্থীদের ক্রটি ধর? যেমন প্রযোজন তেমনি ত্রুটি 

সংশোধনের দায়িত্বও শিক্ষকের ) শিক্ষার্থাব ব্যর্থতার গ্লানি দূর করতে উত্সাহ 
প্রদান কর] যেমন প্রয়োজন তেমনি কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদান ,করাও শিক্ষকের 

দািত্ব। সহ-পাঠ্যস্থচীর নিরমকান্ধন কে কতটুকু মেনে চলল এটার ওপব 

গ্রুত্ব না দিয়ে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হুল এবং শিক্ষার্থীদের স্তুপ 
প্রতিভা কতটুকু বিকাশ লাভ করল--এগুলির মৃল্যার়ন করাই বড কথা। তাই 

সহু-পাঠ্যস্থচীর প্রকল্পে শিক্ষার্থীর প্রয়াস, উতৎ্সাহ-উদ্চম, প্রেরণাও আগ্রহ সর্বাগ্রে 

বিবেচ্য বিষর। 

বিগ্ভালয়ে সহ-পাঠ্যন্থচী তত্বগত মর্ধাদ! পেলেও ব্যবহারিক মর্ধাদা আজও 

পায়নি । পাঠ্য বিষয়গত পৰীক্ষামুখী শিক্ষাব্যবস্থা একপ মর্ধাদ প্রাপ্তির কঠিনতম 

অন্তরাত়। বখন সহ্-পাঠ্যস্থচীর কার্ধাবলীও মূল্যায়নের বিষয়রূপে পরিগণিত 
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হবে তখন সহ-পাঠ্যস্থচী শিক্ষা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগন্তি ভবে 
এবং অংশ গ্রহণকারী শিক্ষকও ব্যবহারিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবেন । 

আধুনিক প্রগতিশীঙগ বিগ্যালয়গুলিতে সহ-পাঠ্যস্থচীর নান কার্যাবল 
প্রবর্তিত হয়েছে । এর ফলে এমন বিদ্যালযে শিক্ষক নিযোগের একটি অগ্য'্ভম 
শর্ত হল সহ-পাঠ্যন্্চীর কোন-নাকোন বিষযে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার কব]। 
ধারা শিক্ষকত। বুন্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তত তাদের সহপাঠ্যসুচীর বিষয়াবলংতে 
দক্ষত| অর্জনের প্রয়োজন হয়ে পডেছে। তাই মাধ্যমিক শিল্ষ। কমিশন 
(১৯৫২-৫৩) এবং শিক্ষা ক্ষমিশন (১৯৬৪-৬৬) শিক্ষক শিক্ষণ প্রসঙ্গে 

সহু-পাঠ্যস্চীর কার্ক্রম শিক্ষণের ওপর গুকত্ব প্রদানের স্পাবিশ করেছেন । 

সহ-পাঠ্যসূচী গরবর্তনে সমাজের ভূমিকা! (0০15 ০ 9০০36 17) 
7:01000617)5 0০-০8100100121 4১০61৮10165): বিছ্য[লয়ে অন্ষ্ঠিত-সহপাঠ্যস্থচীর 

কার্ষক্রম বপায়ণে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । আধুনিক প্রগতিশীল 

শিক্ষাৰ সার্থকত। আন্কঃব্যক্তি সম্পর্কের 0060-061১008] 151716101751010) 

ওপর নিরব করে । তাই এ শিক্ষা বিদ্যালযের শিক্ষক, অভিভাবক, আঞ্চলিক 

জনসাধারণের সম্পর্কের গপর অত্যধিক গুরুতর প্রদান কবে। আলেচা 

সহ-পাঠ্যক্চক কার্ধাবলীর অনুষ্ঠান বিছ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরেব মানুষের 
মিলনক্ষেত্র গডে তুলতে পারে। সহ-পাঠ্যস্থচীর প্রকল্পে ছেলেমেয়েরা কে 

কিভাবে অংশগ্রহণ করে তা দেখবার জন্ত মাতাপিতা ও পবিজনসহ আঞ্চলিক 

সকলকেই আমন্ত্রণ কর। উচিত । সাধারণত: বাধিক পুরস্কার বিতরণী সভায় 

অভিভাবকর! আমস্ত্িত হন। কিন্তু আমর মনে করি মাতাপিত! বা 

অভিভাবকদের আরও বেশী সংখ্যক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে তাদের সক্রিয় 

সহযোগিতা গ্রহণ কর! উচিত। এর ফলে বিদ্যালফ প্রকৃত সমাজ-উন্নয়নের 

কেন্দ্রে পরিণত হবে। আনন্দ উপভোগ করা ছাডাও অভিভাবকর!1 শ্ব-্ব 

সম্ভতানদের আগ্রহ ও প্রবণতা লক্ষ্য করার সযোগ পাবেন । 

অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই সহ-পাঠ্যস্থচীর কার্ধাবলীতে দক্ষ হতে 

পারেন। তারা এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা 

দান করতেও পারেন। শুধু অভিভাবক নন সহ-পাঠ্যস্থচীর সার্থক রূপাহণে 

প্রাক্তন ছাত্র, আঞ্চলিক যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে উৎসাহ এ 

সহযোগিতা! প্রদান করতে পারেন। এক্স দ্বারা বিগ্ভালয় সমাজ-মিলনের 



১৬০ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

তীর্থভূমিতে পৰ্িণত হবে ও শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশের অনুকূল শিক্ষাব্যবস্থ। 
দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সার্থক হয়ে উঠবে । 

ই। ভ্রিল্চাললেল্র শ্বগ্ালা ও ছাজ্র-স্বাজভ্ম্পাসন্ 
(8০17০01-7)15010)11606 8710 86009175, 3916-0 0 91শঃযা। 9116) 2 

রবীন্দ্রনাথ যাস্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার একট! চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 

তার মতে “নম্কল বলিতে আমরা বুঝি যে একটা! শিক্ষা দিবার কল । মাষ্টার এই 

কলের অংশ। সাডে দশক সময় ঘণ্টা বাজাইয়! কারখানা খোলে । কল 

গতানুগতিক শিক্ষার চলিতে আরন্ত হয, মাষ্টারের মুখ চলিতে থাকে । চারটার 

নি সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, 
ছাত্ররা ছুই-চার পাতা কলে ছাটা বিদ্যা লইয়া বাটি ফেরে |” ববীন্দ্রনাথের 
এই উক্ভিব মধ্যে গতানুগতিক শিক্ষা শিক্ষক ও পাঠ্যস্থচীর ভূমিকাৰ 

গ্ররুত্ব উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষার্থীর শ্বত:স্ফুতঠ আচরণ, তার স্বাধীনতার 

(ঢু০০৭০০, মৃল্য গতান্গতিক শিক্ষাব্যবস্থা মোটেই গুকত্ব পায়নি । 

আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থীর ম্বাধী নত] (07:22001) 

শ্বীকৃত। তার চাহিদা, আগ্রহ, অভিরুচি শিক্ষার বিষয়খস্ত নিবন্থিত কর বে। 

শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশের জন্য আজ আর 

পূর্ব পরিকল্পিত পাঠ্যস্থচী (00:01001010) যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সহ" 
পাঠ্যন্থচীর কাষন্রম (0০-০01011০919 4১০01516155) | সহ-পাঠ্যস্ুচীব 

পরিকল্পনায় শিক্ষক উদ্বোধক এ পরিচালকের ভূমিকা পালন করেন | কিন্তু 

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার  কর্মসম্পাদনেব সক্রির ভুমিকা হল শিক্ষার । শিক্ষার্থীর 

5 শিক্ষার ক্ষেত্র আজ বিগ্ভালযের চারি দেওয়ালের সীম। 

অতিক্রম করে সমাজবক্ষে ছড়িয়ে পড়েছে । তাই শিক্ষার্থীর ত্বাধীনতার সঙ্গে 

সঙ্গে শৃঙ্খল। বিধানের প্রশ্ন বড হযে দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সঙ্গে 

সঙ্গে তাদের মধ্যে নিয়মান্ুবতিতা, বিছ্যালয় জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক 

আচরণে নিষ্টা, বিধি ও নিষেধ মানার মনোভাব ইত্যাদি না থাকলে আদর্শ 

জীবন গঠন ও শিক্ষা সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার 

সঙ্গে সঙ্গে তার শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনও 'এসে পড়ে | 

স্বাধীনতা (816520012) ও শৃঙ্খলার (13190111055) মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 

বরং একটি আর একটির পরিপৃরক। অন্তর্জাত শৃঙ্খলা আত্মনিয়ন্ত্রপেরই 
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নামান্তর মাত্র আর আত্মশিয়ন্থণহীন বা সংযমহীন স্বাধীনতা শ্বেচ্ছাচারিতা এবং 
উদ্দাম আচরণ মাত্র। স্থতরাং স্বাধীনতা আত্মনিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভরশীল | 
খাধীনতা বুথ না ও রা সময় স্বাধীনতা ও শৃঙ্ঘনাব যুগপৎ ছি লক্ষ্য 

যায়। খেলাব সময় শিশু স্বতঃস্ফুর্তভাবে খেলে । 

এখানে তাব স্বাধীনতা বিছ্যমান। আবার খেলার নিয়মণ্ডলি শিশু আনন্দের 

স্গে মেনে নের বলেই খেলা শৃঙ্খলা রক্ষা কব! সম্ভব হয়। আর একটি দৃষটাস্ত 
পরিয়ে বিষষটি আব ৭ স্পষ্ট করে তোলা যাব। শিল্পী যখন ছবি আকেন, কবি যখন 

কবিতা লেখেন তখন তাদের মনেব ন্বাধীনত। বিদ্যমান | কিন্তু শিল্পের খাতিরে 

শিল্পী বঙ এ তুলি ব্যবহাব কবের্ন, কবি ছন্দের নিয়ম মেনে চলেন । এট হল 

শৃঙ্খলাজনিত পিষব। স্থতর|ং আন্মসংযমজনিত স্বাধীনতার সঙ্গে অন্তজাত শৃঙ্খলার 
।[0610281] 01551091115) কোন বিরোধ নেই । বরং একে অন্তের সহারক । 

বিছ্াালঘ হল একটি সংগঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান । যে-কোন প্রতিষ্ঠানের 

হ্যায বিছ্যা(লযেন অন্তিত্ব ও উন্নঘন শৃঙ্খলা (01501191175) এবং নির্দেশ (01021) 

মেনে চলার গুপব নিভর করে। এক কথায় শৃঙ্খল! ও নির্দেশ প্রতিষ্ঠানের শ্বাস, 

শ্বাসের ন্ভাব সজীব ও ক্রিবাশীল বিষয। কিন্তু উভধের মধ্যে মৌলিক 

রর পার্থক্য বিদ্যমান। ইচ্ছ[কুতভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে থে 

০ নিষমকানুন আমর যেনে চলি তাই শৃঙ্খল1। বাত্রণণ্ড 

বাঁসেল (736/0274 1:5811) বলেন £ সত্যিক।র শৃঙ্খলা বলতে বাঁইরেব কোন 

বাধ্যবাধক ত। বে।ঝ।ব না, উহা মনেব একটি অভ্যাস যা শিশুকে দ্বতঃন্ফুত্তভাবে 

নাথক পরিণতির দিকে এগিয়ে দেব। প্ররুতপক্ষে শৃঙ্খল|য় থাকে অন্তরের 

তাগিদ, শুভবুষ্টি 5 আত্মসংযমেব ক্ষমতা । কাণ্ট (727) এধরনের শঙ্খল[কে 
পলেছেন, ইচ্ছাব স্বাযভ্তশালন (40609100105 0৫ 006 আঃ) উহা আত্ম-শৃঙ্খল 1 

(১০115019115) তাহলে প্রকৃত শৃঙ্খল! অস্তর্জত। একেই আমরা বলি 

মুক্ত শৃঙ্খল] (ঢ:০৩ 15010011175)। 

নির্দেশের (0:67) ছারা বাইরের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা 

ব্যক্তির ওপর আরোপিত হয়। নির্দেশের মধ্যে একট! খবরদারী ভাব বিদ্যমান ॥ 

স্যার পালি নান (92৮ 72970) 77) বিদ্যালয়-শৃঙ্খল| ও বিছ্ধালয়-নির্দেশের 

মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন । নির্দেশ হল বহির্জীত, স্তরাৎ 

আনরোপিত। শৃঙ্খল! নির্দেশের মতো বাইরের জিনিস নয়) শৃঙ্খলা এমনই 

একটা জিনিস বা আমাদের অন্তরের গভীর তমল্প্রদেশকে স্পর্শ করে । আমাদের 

716০৭ ৮11 1101) 
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সকল আবেগ এবং অবাঞ্ছনীয় ক্ষমতার আয়তীকরণ হচ্ছে" শৃঙ্খল! । অনিয়ন্ত্রিত 

এবং এলোমেলো শক্তি ও আকাঙ্ষাকে ম্বশাসনে আনা শৃঙ্খলার কাজ। এর 
ফলে যা অনির্িষ্ট এবং উদ্দেশ্তহীন তা নিদিষ্ট ও উদ্দেশ্ঠমুখী হয়। যেখানে 

শক্তির অপব্যয় এবং অকার্ধকারিতা ছিল সেখানে শৃঙ্খল নিয়ে আসে 

মিতব্যয়িতা এবং দক্ষতা | 
সংকীর্ণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত শৃঙ্খলা আর নির্দেশ (০161) বা 

শাসনের কোন পার্থক্য নেই। বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা শৃঙ্খল বলতে সাধারণতঃ 

শাস্তির ভয়ে ও পুরস্কারের লোভেব দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণের নিয়নত্রণ। এ 

শৃঙ্খল! শিক্ষার্থীর ওপব আরোপিত হয। এর পিছনে তাদের অন্তরের কোন 

তাগিদ নেই। স্বাধীনতার সঙ্গে এ শৃঙ্খলার কোন যোগস্থত্র নেই, আছে চরম 

বিরোধ। নব্য শিক্ষাতত্বে এপ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত বহির্জাত বা আবোপিত 

শৃঙ্খলা বাতিল কবা হযেছে । বিছ্যালযের বিধি-নিষেধ বা নিষমকাস্থুনে প্রতি 

শিক্ষার্থীর আনুগত্য থাকবে কিন্ত তা শাস্তির ভযে বা পুরস্কারের লোভে নয। 

শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শৃঙ্খলা মেনে চলবে তার শিক্ষাকে 

সার্থক করাল জন্য । এ শৃঙ্খলা কোন বাইবেব নির্দেশ “মনে চলা নয়, এ তবে 

আত্মশাসন। সত্যিকারের শৃঙ্খল? অস্তর্জাত (1775677)91) এবং মুক্ত (25) 

তাই নির্দেশ আনুগত্য স্বীকারের জন্ত খবরদারী কবে এবং এটা প্রশাসনিক 

ফলশ্রুতি । নির্দেশ শিক্ষার্থীকে আদেশ মেনে চলার জন্য বাধ্য করে। পক্ষান্তবে 

শৃঙ্খল] শিক্ষার্থীর মনে শ্বতঃম্ফুতভাবে প্রয়োজনীয় বিধি মেনে চলার প্রবণতা 

জাগায়। তাই শৃঙ্খলা হল স্বায়ত্শাসনের (9০17-005611210600 প্রস্ততি । 

স্বাধীনতা ও শৃঙ্বলাজনিত মনোভাবের বিবর্তন (02৮61007250 

০: 072 1৭69, 125810175 ঢ০6৭010 &. 10150111192) £ নব্য শিক্ষাতত্বে 

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা সম্পকিত আধুনিক মনোভাব সংগঠনের পিছনে বিবর্তনের 

ইতিহাস জড়িত। বিগ্যালয় হল সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আর রাষ্ট্র হল বৃহত্তম 

সামাজিক প্রতিষ্ঠান | বিগ্ভালয় এবং অন্ুরূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্র 

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিবর্তন 

সম্পফ্িত। রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় বিশেষ ব্যক্তির শাসন 

8. 20150101159? 18 0০6 ওত 850672)%] 69108, 119 08097, 056 80296181178 61097 

24228 
9710 0115785 96001911095 800. 60000100 71292 60979 ০০৫1০ 0699৮ $88 199 1096901- 

ড915989 2100 ভা৪০০,,--/০, 12575752380, 
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(রাজতন্ব) থেকে এল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের শাসন (অভিজাততন্ত্র) এবং 
অবশেষে এল জনগণের শাসন (গণতন্ত্র)। আধুনিক যুগে আমর। গণতান্ত্রিক 
শাসনাধীনে বসবাস করি। বিদ্যালয় প্রশাসনের বিবর্তন ধারা ঠিক একই 
সমান্তরালে চলমান। এখানে প্রথম স্তরে ছিল বিশেষ ব্যক্তিব শাসন । তখন 
প্রধান শিক্ষক শ্বৈরতান্ত্রিক উপাযে কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের ছার শৃঙ্খল' 
বিধান করতেন। দ্বিতীয় স্তরে বাজতন্ত্রের ন্যায় প্রধান শিক্ষকেব "্বৈরতন্ত্রে 
অবসান ঘটলো!। এবার অভিজা ততন্ত্রেব ন্ঠাষ এল প্রধান শিক্ষক এবং তার 

সহকর্মীদের যৌথ শাসন। প্রধান শিক্ষকেব শাসন এবং প্রধান শিক্ষকসহ 
শিক্ষকদের যৌথ শাসন ছিল কর্ডত্মূলক (৪0617011680) | এবপ শাসনের 

ছার! বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল! উপরিতলগতভাবে সংবক্ষিত হলে নিধাতিত 

শিক্ষার্থীদের মনে থাকতো প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিড্রোভীভাব। 

তৃতীয় স্তরে এল গণতান্ত্রিক চিন্তাধাবা। অষ্টাদশ শতাবীতে রাজনৈতিক 
জীবনে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাব আবিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রেও এব প্রভাব পডে। 

এ ব্যাপাবে রুশোর চিন্তাধারা ছিল অগ্রদূত। তাই তিনি “শিশুব ত্রাণকর্তা” 

বদর রর 0৫ 61১০ ০1119) হিসেবে অভিনন্দিত। শিশুকে মুক্তিদানের 

বাঁণী ঘোষণা কবলেন রুশো এবং তার অন্থগামীবা। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা 

সংস্কাবকর1 রুশো আর তার অনুগামীদেব ঘোষণাষ উদ্ধদ্ধ হলেন। স্বাধীনতা 
(005০09000) ও শ্রঙ্খলার (915017110) নতৃন ভাবধারা তাদেব মনে রেখাপাত 

করল। তারা বুঝলেন বিগ্যালযেব প্রশাসনিক শরচ্গল! ও শিক্ষকদের একচেটিযা 
কর্তৃত্ব থেকে শিশুকে মুক্তি দেওয়া কর্তব্য । আত্মশাসনের (5616 00৬61000761) 

জন্য শিশু ব] শিক্ষার্থী হবে স্বাধীন । প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদের ধারণায় বিচ্যালয় 

প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণ যথেষ্ট গণতান্ত্রিক ও মঙ্গলজনক পদক্ষেপ । 

[লয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকার ইতিবৃত্ত (61595 ০ 
€66 9002175)  816101090100 2 9017001 4000101500961012) £ 

রাজতান্ত্রিক ও অভিজাততান্ত্রিক রাষ্ট্রশাসনে যেমন প্রজাপুঞ্জের কোন ভূমিকা 

ছিল না তেমনি প্রধান শিক্ষকতান্ত্রিক বা শিক্ষকমণ্ডলীতান্ত্রিক বিদ্যালয় প্রশাসনে 

শিক্ষার্থীদের কোন ভূমিকা ছিল নাঁ। তবে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে কিছু 

ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালের আশ্রম বিদ্যালয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ 

বিশ্ববিদ্ভালর, এমনকি মধ্যযুগের শেযাংশের পাঠশালা, টোল ও চতুষ্পাঠীগুলিতে 

শিক্ষকদের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব ও প্রাধান্ত থাকা সফম্বও শিক্ষামূলক ও প্রশাসনিক 
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কিছু কিছু দাধিত্ব যোগ্য, বিগ্যায় ও বুদ্ধিতে অন্যদেপ্ধ চেয়ে উন্নত স্তরের 

বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ওপর ন্যস্ত করা হত । পরবতাকালে এই ব্যবস্থা সর্দার পভে' 

প্রথায় (41011601091 9556122) পরিণতি লাভ করে। 

আধুনিক যুগের প্রথম দিকে ভারতের দেশীষ শিক্ষাব্যবস্থা (01791597905 

5550270. ০£ ঢ:70০৪0০০) পাঠশালাগুলিতে এরূপ সর্দার পো প্রথাব বহু 
প্রচলন ছিল। পাঠশালার গুরুমশায় উচ্চতর শ্রেণীর দু-একটি শিক্ষার্থীকে বেছে 

নিঘে তাদের ওপর সুশাসনের এমনকি তার অনুপস্থিতিতে পডানোর দাখিত্ব€ 

অর্পণ করতেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাকে ডক্টর এও» বেল (70৮. 12/62 8911) 
দক্ষিণ ভারতে এই প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করেন। এটিকে তিনি পরে ইবল্যাণ্ডে 

প্রচলন করেন । প্রথাটি সেখানেও যখেষ্ট জনপ্রিষতা অজন করে । 

প্রাথমিক স্তরে সর্দার পডোব কাজের পবিধি ছিল সীমিত । দুষ্ট ছেলেদেখ 

নাম লেখা, গৃহেন পাগান্ুশীলন (70106 €৪5]) সংগ্রহ কবা, শিশ্মকের নির্দে* 

ঘোষণা কর ইত্যাদি ছিল তাদের প্রধান কাজ । একজন শিক্ষক দ্বার পবিচালিত 

বিদ্ভালযে সর্দার পড়ো নিষ্নশ্রেণীতে পডানোন কাজও পরিচালনা করত। এদেস 
কর্মস্থচীর “মধ্যে শ্রেণীকক্ষের প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলজনিত চকিত্র তস্পষ্ট হবে ণঠে 
ও তাদের কের পরিধিও বৃদ্ধি পাব । 

এই মনিটর প্রথা ইংল্যণ্ডেও ভিন্নৰপে জনপ্রিধতা অজ্ন করে। উনবিংশ 
শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত প্রধান শিক্ষক ডক্টর টমাস আনল্ড (107. 21297545 

277,014) তাঁব বাগবি-এর (8২০৫0) পাবলিক স্কুলে মনিটর প্রথা প্রিফেক্টু প্রথ, 

(65515০6 35500) নাষে প্রচলন করেন । তিনি খিদ্যানলখের উচ্চতম শ্রেণীর 

যোগ্যতম শিশ্ম।থকে নিষে তার ওপর অনেক কর্ধ সম্পাদনের দাখিত্ব অর্পণ 

করতেন । প্ররুতপক্ষে ডক্টব আঁন্জ্ড ছিলেন সত্যিকারের প্রতিভাবান, বক্তিত্ব- 

সম্পন্ন, যোগ্যতম প্রধান শিক্ষক । তীর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও.কর্ষ সম্পাদনেব 

ষোগ্যতা সহজে শিক্ষার্থীদের মনে প্রভাব বিস্তার করত। শিক্ষার ইতিহাসে 

ডক্টর আনন্ডের সুগ প্রভাববাদের (100015551018157) যুগ নামে পবিচিত। 

শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্শাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার কবলে মনিটর বা 
প্রিফেক্ট প্রথার দুর্বলত। নানাবিধ । প্রথমত:, শেণী শিক্ষক শ্রেণীর মনিটর 
বাত্রিফক্ট মনোনীত করেন এবং এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদন 

গ্রহণ করা হয়। কোথাও বা! প্রধান শিক্ষক সকল শ্রেণীর জন্য একজন মনিটর 

মনোনীত করেন। এসব ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের কর্তৃত্ব পুরোপুরি বহাল থাকে। 
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তাই এ শাসনতন্ব হ্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রকার ভেদ মাত্র । শিক্ষার্থীদের শ্বশাসনের 

চিহৃটিও এখানে লক্ষ্য করা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, মনিটর বা প্রিফেক্টের ওপর বিদ্যালয়ের কিছু কিছু কর্ণ সম্পাদনের 

দায়িত্ব অর্পণ করা হয কিন্ত কোন অধিকার মর্পনণ করা হয় না। তারা 

মন্ত্রচালিতের স্তাষ প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকের নির্দেশ পালন কবে। এর দ্বার 

শিক্ষকের কর্তৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা অনেক বেশী জোরদার হয কিন্চ শিক্ষার্থীরা 

স্বাধীনতা বা শ্বশাসন থেকে অধিক মাত্রায় বঞ্চিত হয; এবং এক্ষেত্রে যনিটর 

বা প্রিফেক্ট অতন্দ্র প্রহরীরূপে নিধুক্ত থাকে । 

তৃতীয়তঃ, মনিটর বা প্রিফেক্ট ছাত্র সমষ্টির নির্বাচিত প্রতিনিধি নয। 
তাবা শিক্ষকের বা প্রধান শিক্ষকের অন্রগ্রহভাজন বা গ্রীতিভাজন শিক্ষার্থী মাত্র । 

ফলে তাদেব আমলাতান্ত্রিকতা সাধাবণ ছাত্র সমাজের নিকট অসহ্য তযে ওঠে। 

তাদেব মনে ঈর্ষা, ক্ষোভ ক্রমশঃ দান] বেধে উঠতে থাকে । স্ুতবাং মনিটর বা 

প্রিফেক নিবোগের দ্বার! শিক্ষার্থীদের শ্বাযত্বশীসনকে মেনে নে গ্রযা হযেছে 

একথ। বল! চলে না । তবে এটাকে বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীর ভূমিকাব অঙ্কুর 

রলা যেতে পারে । 

ডক্টর আর্নল্ড 007. 11012) কর্তৃক গৃহীত ও প্রচলিত মনিটব এবং প্রিফেকট 

প্রথা আজকের দিনের বিদ্যালয় প্রশাসনের দাবি পূরণ কবতে পারে না। 

'াধুনিক সমাজ ও বাষ্ট্রেব চাহিদ] হল গণতান্তিক ধাবাধ বিদ্ভালম-জীবনের 

পুন্গঠন। তাই গণতাস্ধিক রাষ্ট্রে বিদ্যালযেব প্রথম কর্তব্য হল শিক্ষার্থীকে 

গণতান্ত্রিক প্রক্রিযার সঙ্গে পরিচষ কবিষে দেওব]। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন অনুধাবন করতে পারে যে বিদ্ভালয- 
পমাজেব সে একজন দায়িত্বশীল সভ্য । বিদ্যালযের উন্নযন উদ্দেশ্যে সহপাঠীদের 

সক্রিষ সহযোগিতায় তাকেও কর্তব্য সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করতে তবে । 

তৃতীয়ত বিদ্ভালয় সংগঠিত ও পরিচাণিত হয় গণতান্ত্রিক মাজ্জের জীবন্ত 
[নব শিশুদের নিয়ে। এসব শিশুর ভেতরেই রয়েছে সামাজিক সম্ভাবন1। 

বিছ্ালয়ের কর্তব্য হল সমাজের দাধিত্বশীল সভ্য ও বাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিকের 

ঘাবতীয় গুণ ও দক্ষত| বিকাশে শিক্ষার্থীকে সহায়তা কর1। শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক 

সমাজবোধ ও রাস্থ্ীয় চেতনায় উদ্ব দ্ধ করে বিদ্যালয় এ দায়িত্বপালন করতে পারে। 



১৬৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি পরিবেশ 

চতুর্থতঃ, দমন, পীডন ও শাসনের বারা শিক্ষার্থীর মনে দাসত্বের চেতনা 

সঞ্চার করা যায় এবং সাময়িক আনুগত্য শ্বীকারে বাধ্য করা ষায় কিন্ত গণতান্ত্রিক 

সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল সভ্য হিসেবে তেরি করা যায় না। তাই বিদ্যালয় 
প্রশাসনে শিক্ষার্থীকেও অংশ গ্রহণের অধিকার দিতে হবে__শিক্ষার্থীকে নেতৃত্ 

প্রদানের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করতে হবে। 

শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় প্রশাসনে অংশ গ্রহণের অধিকার দেওয়া ব। 
শিক্ষার্থার স্বায়ন্তশাসন প্রবর্তনে যথেষ্ট বাধাবিপন্তি রয়েছে। সেগুলি 
হল 2 প্রথমতঃ, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকমণ্ডলী অনভিজ্ঞ নাবালক নাবালিকাদেঞ্ 

হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা তুলে দিতে চাইবেন না। করৃত্বপ্রদ'নে অভ্যস্ত শিক্ষক- 
মণ্ডলীর নিকট এটা অনেকখানি মধাদাহাশিকর কার । পূর্বাভিজ্ঞতা ও বিবেক- 
বিবেচনাহীন শিক্ষাাঁদের আচার-আচরণ শিক্ষকদের নিকট বিরক্তিকর বলে 

মনে হবে। কিন্ত এটাকে ঠিক স্থায়ী অন্তরা হিসেবে গ্রহণ কবা যায না! 
কারণ, একট! প্রথা চালু হয়ে গেলে অভ্যাসে পরিণত হয়। মর্যাদাহানির প্রশ্ন 

অনেকখানি মানপিক অন্তরাবঘ। অভ্যাস এ বাধ সহজে দূর করতে পারে । 

দ্বিতীয়তঃ) প্রশাসনিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছাত্রসংসদ এমন সিদ্ধান্ত 

গ্রহণ করতে পারে সেট। বিদ্য/লয ও ছাত্র সমাজের পক্ষে ন্মতিকারক। এবপ 

ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক এবং তার সহকমাঁরা গ্রহণযোগ্য পরামর্শ দ্রিলে সংসদের 

নিকট পুনধিবেচনার জন্য অন্রোধ করতে পারেন। 
তৃতীয়ত ভারপ্রাপ্ত ও নিবাচিত ছাত্রকর্মী দাধিত্বশীল ও দক্ষ না হতে 

পারে। ফলে প্রশাসনিক করে গোলযোগ স্থষ্টির সম্ভবন1 প্রকট হয়ে ওঠে। 

এসব ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকমগ্ডলীর সুপরিচালন1 কমী্দের সঠিক 

পথে পরিচ।লনা করে তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অজনে যথেষ্ট সাহায্য 
করতে পারেন । ূ 

চতুর্থতঃ, ছাত্রসংসদের হাতে শাস্তিপ্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করলে অনেক 
সময় বিপদের সম্ভাবন! থেকে যায়। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালষের 

উন্নয়ন, সহ-পাঠ্যস্থচীর পরিকল্পন। ইত্যাদি কর্মে সবদশ নিয়োজিত রাখার প্রচেষ্ট 

সফল প্রদ/ন করতে পারে। 

অবশেষে বলা যাষ, শিক্ষার্থীদের স্বায়তশাসন ব্যবস্থা প্রচলনের পথে আরও 

অনেক অন্তরায় থাকতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে বুঝা যায় সে-সব 
অন্তরায় প্রাচীন চিন্তাপ্রস্থত। ধের্ধ, তিতিক্ষা, কৌশল ও গণতান্ত্রিক চেতনা 
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দ্বারা সেসব অন্তরায় সহজে দূর কর] যায়। স্থায়ত্বশাসন প্রথায় আনীত 

শৃঙ্খল! হবে প্রকৃত আত্মশূৃঙ্খলা (১91 015010176)। এট] বহির্জাত বা 

আরোপিত নির্দেশজাত শৃঙ্খলা নয়। 

ছাত্র স্বায়ত্শাসনের ধরন (75093 ০0: 50002179১ 9616 00৬6173- 

[021)0) ৪ ছাত্র শ্বায়ত্ুশাসন সংস্থা পরিপূর্ণ (0709166) আকারের হবে, কি 

আংশিক (2816191) আকাবের হবে, বিদ্ভালয়-প্রশ[সনে ছাত্র সংস্থা শুধু অংশ 
গ্রহণ (১৪০০১65, 72:610179861017) করবে ন। পরিপূর্ণ দাষিত্ব তাদের ওপর স্থান 

করা হবে ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে। এবপ মতভেদ আছে 
বলেই ছাত্র স্বারত্ুশাসনের নিচিত্র স্ববপ বা ধরন (01205) লক্ষ্য কর] যায় । 

উল্লেখযোগ্য ধরণগ্ুলি হল ঃ 

€১) মনিটোরিয়্যাল ব৷ প্রিফেক্ট গ্রথা (11010101191 01: 0:০12০৫ 

3৮50০00) £ মৌলিক সর্দার পড়ো প্রথা থেকে মনিটোরিয়্য।ল বা প্রিফেক্ট-প্রথার 

উদ্ভব। তবে এই প্রথাকে প্রকুত স্বায়ত্ুশাসন সংস্থায বপায়িত করা যায়। 

বি্যাালযেব প্রতিটি শ্রেণী থেকে মনিটার নিরাচন বা মনেনীত করে একটি 

কেন্দ্রীয় সংস্থা' সংগঠন করা! যায়। কেন্ত্রী সংগঠনের থাকবে নানা কর্মের 

জন্য পৃথক পৃথক উপ-সমিতি। উপ-সমিতিগুলি স্ব-স্ব দাধিত্ব পালনের জনা 
কেন্দ্রীয় সংস্থা বাঁ সাধারণ পরিষদের নিকট দাষধী থাকবে । কেন্দ্রীয় সংস্থা 

প্রযোজন অনুসারে পূর্ববন্টিত কর্ণের তদাবক করবে । এভাবে মনিটর বা 
প্রিফেক্টদের নিষে গঠিত সংস্থ। -শাসনেব দাষিত্ব গ্রহণ করে বিদ্ালযের শৃঙ্খল! 
আনধন ও মর্ধাদা বৃদ্ধি কবতে পাবে । 

(২) অগ্রদূত প্রথা (9190663550600) ৪ সোভিযষেট রাশিবাতে এব্প 

অগ্রদূত প্রথা বিদ্যমান । আন্তবিকতা ও আহ্ছগত্যেব দিক থেকে প্রতিনিধি 

স্বানীয এবং পড়াশুনা ও খেলায যাদেব উল্লেখযোগ্য রেকর্ড আছে 

এমন ছুজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগত কর্ণ ও উপস্থিতি তত্বাবধানের জন্য 

অগ্রদূত রূপে মনোনীত কবা হয। ঠিক একই প্রণালীতে শিক্ষার স্বাস্থ্যগত 

বিষষ তত্বাবধানেব জন্য ছুজন, খেল1 এবং সহ-পাঠ্যস্চী তদারকীর জন্য 

ছুজন, সাধারণ শৃঙ্খল! ও আচার-আচরণ তদরকীর জন্য আরও দুজন 

শিক্ষার্থীকে মনোনীত করা হয় । এই ভাবে প্রতিটি শ্রেণীতে আটজন অগ্রদূতকে 

বেছে নেওয়া হয়। ক্লাশ শুরু হওয়ার পরেই প্রথম দল ঠিক তাদের নিয় 

শ্রেণীতে (5:%€ 10জা ০1835) প্রবেশ করে শিক্ষাগত ও উপস্থিতির বিবরণ 
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সংগ্রহ করে। তারা কর্ধে অবহেলা বা উপযুক্ত কারণ ছাডা অনুপস্থিতির 

জন্য প্রতি ছাত্রপিছু খণাত্মক নম্বর ধার্য করে (9০016 001776 ০0 178£86156 

৮8106)| ঠিক একই প্রণালীর ছিতীয, তৃতীয এবং চতুর্থ দল পর পর স্ব 

দ্বায়িত্ব পালন করে। এবার উচ্চতম শ্রেণী থেকে উপরিউক্ত উপায়ে মনোনীত 

ছুজন ছাত্রের ওপর অগ্রদ্ুতদের নিকট থেকে রিপোর্ট সংগ্রহের ভার দেওয়। 

হয়। তার! যথারীতি সংগৃহীত রিপোর্ট নিয়ে চার্ট ব! তালিকা তেরি কবে 

ও সেটিকে সভাকক্ষে বোর্ডের ওপর সংস্কাপন করে। যে শ্রেণী সর্বাপেক্ষা কম 

খণাত্মক মান পায তার নামটি থাকে উপরে এবং সর্বাপেক্ষা বেশী খণাত্মক 

মানপ্রাপ্ত শ্রেণীব নামটি থাকে সর্বনিয়ে। দেনিক তালিকা থেকে আবার 

সাঞ্চাহিক তালিকা তেরি হয়। এই তালিক1 থেকে প্রতিটি শ্রেণীর ক্রটিবিচ্যুতির 

তুলনামূলক বিচার কর! যায়। এই ভাবে অগ্রদূত প্রথার মাধ্যমে রাশিযাব 
বিদ্যালয়ের 97310 ০/: 6০০০-টিকে অক্ষুপ্ন বাখার চেষ্টা করা হয়। অগ্রদৃতরা 

ছাত্র সমাজেব নির্বাচিত প্রতিনিধি না হলেও তাদের দ্বারা প্রশাসনিক কর্মে 
শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণের নীতি অনেকখানি পালিত। 

(৩) হাউস প্রথা! (70956 55965127) 2 হাউস প্রথ| ছাত্র স্বাযত্তশাসনের 

দিক থেকে অতি উত্তম ও উলেখযোগ্য সংস্থা । ইংল্যাণ্ডের পাবলিক স্কুল এবং 

অন্তান্ত আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালবে এই প্রথার প্রচলন খুব বেশী। সেখানে 

হাউসের নামকরণ কর।| হয় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকদেব নামে ; আর ভারতে 

জাতীয নেজ্তাদের নামের সঙ্গে মিল রেখে হাউসের নামকবণ করার প্রথ1 চলে 

আসছে, যেমন-_গান্ধী হাউস, টেগোর হাউস, নেতাজী হাউস, তিলক হাউস 

ইত্যাদি। প্রতিটি বিদ্যালযে চারটি হাউস বাখ। বাঞ্চনীয় । উচ্চতম শ্রেণী 
থেকে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীকে চারটি হাউসে বিভক্ত কর! হয়। 

'আবার প্রতিটি শ্রেণীতে চারটি হাউসের জন্য ছাত্রদের মধ্যে চারটি ন্থস্পষ্ট বিভাগ 

থাকে। আবাসিক বিগ্ভালযের হোষ্টেলগুলিতেও চাবটি হাউসের জন্য চারটি 

ব্লক রাখা হয়। প্রধান শিক্ষক প্রতিটি হাউসের জন্ত ছাত্রদের ভেতর থেকে 

যোগ্যতাসম্পন্ন একজন করে হাউস লিডার (70056 19807) এবং শিক্ষকদের 

ভিতর থেকে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতাসম্পন্ন একজন করে হাউস মাস্টার 

(30052 1295621) নিয়োগ করেন । 

প্রত্তিটি হাউসে বিছ্ভালয়ের নিয়তম থেকে উচ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা থাকে। 

তাই উচ্চশ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী, নিম্ন শ্রেণী--এবপ চিস্তাধার1 ছাত্রদের মনে আসে 
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না। তারা হাউসের সুনামের জন্য হাউসের সমষ্টিগত জীবনেব গতি আনুগত্য 
প্রকাশ করে। এখানে দলীয় জয় ও দলীঘ পরাজয় বড কথা ব্যন্তিগত জয় 
পরাজয়ের চিন্তা ছাত্রদের মন থেকে মুছে যাব। নিয্নতম শ্রেণী থেকে উচ্চতম শ্রেণী 

পর্যন্ত সকল শিক্ষর্থী হাউসের কর্মস্চী ও দায়িত্ব পালনের জন্ তৎপর হয়ে ওঠে। 
মিঃ ৫টরী (7০. 087. 1679) তাব “500৫5151706 দস 0৪-০91100]2া 

£১০0516155 নামক পুস্তকে সহ-প |ঠ)সুচী পবিচালনায় হ্বাধত্তশাসন পরি- 

প্রেক্ষিতে পাঁচ ধরনের ছাত্রসহযোগিতার (01011 170101০1080100) কথা 

উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল £ 

(১) অনিয়মিত ধরন (][2101708] (51১2) 

(২) নিদিষ্ট কর্ম-বণ্টনের ধরন (00০ 50০0180 9০:51০০ 50০) 

(৩) সরল সংসদ ধরন (7106 5170016 0001701] (৮০০) 

(৪) জটিল পরিষদ ধরন (717০ ০01079198. 0০91701] 7১০) 

(৫) বিগ্কালয নগব ধরন (71) 5০1)001 015 (১০) 

€১) অনিয়মিত ধরন £ নাম থেকে ধারণ] কর| যায যে এপ সংগঠন 
সম্পূর্ণ ক্ষণস্থাম্মী, জরুরী প্রয়োজনে এ ধবনেব সংস্থা গঠিত হব। ইংরেজীতে একে 

201)00 ব্যবস্থা বল] হয। পারিতোধষিক বিতরণী সভা বা ক্ছ্যালয়ের 

বিশেষ কোন উৎসব অনুষ্ঠানে উচ্চতর শ্রেণীর কযেকজন শিল্ষ|থীর ওপর কিছু 

কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয। যেমন, অতিথি আপ্য।থন, সভাকক্ষ পণিষ্ষার- 

পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খল! সংরক্ষণ ইত্যাদি। অনুষ্ঠরনেব সাথকতার উদেশ্টে এরূপ সাময়িক 

দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের ওপর প্রদান করা হয। এধবনের সংগঠনের জ্রুটিখুলি হল £ 

(ক) বিছ্ধালয়ের সকল শিক্ষার্থী এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। 

(খ) শিল্ষাথীদেব গুণ ও দক্ঘতা বিকাশের উদ্দেশ্য নিযে এরূপ অস্থাযী সংস্থা 

গঠিত হয নাঁ। (গ) ভ।রপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বিদ্যালফ্রে ছাজ সম!জের প্রতিনিধি 

নর, তাই তারা প্রতিভূজনিত মধাদ1 থেকে বধিত। (ঘ) হিছ্বালযেব সাধারণ 

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভাবপ্রাপ্ত ছাত্রদের মানসিক ব্যবধান স্থষ্টি হয। 

(ড) অনিবমিত ধরনের দাষিত্ব অর্পণের দ্বাৰা স্বাবস্তশাসনের যৌন্তিকতা৷ ও 

নীতি বিদ্বিত হয়। 

(২) নির্দিষ্ট কর্ম-বণ্টনের ধরন £ বিশেষ উপলক্ষের পবিবর্তে বিদ্তালয়ে 
স্থায়িভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্ধ-বণ্টনের পদ্ধতি গ্রহণ কবা হয। যেমন, 

উপস্থিতির হার পর্যবেক্ষণ, পাঠাগার তথাবধান, গ্রন্থাগারিককে সাহাযযদান, 
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প্রাঙ্গণ সাফাই, টিফিন ব্যবস্থাপন1 ইত্যাদির দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট 

দলের ওপর গ্যান্ত কর] হয়। সাময়িক দায়িত্ব অর্পণ (10691238]1 (০৪) অপেক্ষা 

স্থায়িভাবে কর্ণ-বন্টন যথেষ্ট উন্নত এ বিষয়ে সন্দেহ নেইন 

ভারপ্রাপ্ত কথিবুন্দকে শিক্ষকরা মনোনীত করতে পারেন অথনা তার] ছাত্র - 

সমাজের দ্বার! নির্বাচিতও হতে পারে। বে স্থায়ন্শাসনের দৃষ্টি কোণ থেকে, 

কথিবুন্দকে নির্বাচিত করাই যুক্তিবুক্ত। তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিয়মিত 

ধরনের সাময়িক দারিত্ প্রদানের ব্যবস্থাপন।র ত্রুটিগুলি বিদূরিত হবে। তবে 

এখনে কেন্দ্রীয কোন কমিটি নাথাকাধ বিভিন্ন দলের স্বার্থ ক্রমশঃ বড হয়ে ওঠে 

এবং পরম্পরের মধ্যে রেষারেধির ভাব ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করে। ফলে 

বিদ্যালয়ের স্বার্থ বিদ্বিত হতে থাকে। 

€৩) সরল সংসদ ধরন : নির্দিষ্ট কর্শ-বণ্টন প্রক্রিযার ক্রি দুর কবাব 

জন্য একটি কেন্দ্রীয সংস্থা সংগঠনের প্রযোজন। এঘিক থেকে সরল সংসদ 

ধরনেব সংস্কার ভূমিকা বিশেষ কার্ধকর। সরল সংসদ ধরনটি প্ররুতপক্ষে 

ছাত্র পরিষদ নামে পরিচিত । “এটি ছাত্র সমাজের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদেব 

নিষে গঠিন্ত পরিষদ । ছু প্রকাবে এপ নির্বাচন হতে পারে | প্রথমতঃ, 

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীমগ্ডসী কইক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিষে পবিষদ গঠন করা 
যাষ। দ্বিতীযতঃ) শ্রেণী (0159) বা হাউস পদ্ধতিতে (নূ০এ5০ 3৮562170) এক 

একটি হাউস তাদেব নিজন্ব নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠিযে কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিষদ 

গঠন করতে পাবে । শেষোক্ত ব্যব্স্থাটি সহজসাধ্য প্রণালী হিসেবে গণ্য । 

৫) জটিল পরিবদ দরন : এব্যবস্থাঘ একটি মাত্র কেন্দ্রীঘ পরিষদের 

পবিবত্তে একাধিক কেন্দ্রীঘ পবিষদ গঠনের ব্যবস্থা থাকে । কিন্তু সকল পরিষদের 

ভেতর থেকে কয়েকজনকে নিষে একটি ছোট কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হয়। একে 
বল। হয কাধনির্বাহক সমিতি (7/9০0৮০ 0:00200109০)1 এরা সকল 

পরিষদের কাজকর্মের তবাবধান কবে। সর্বপেক্ষা বড পরিষদের ওপর আইন- 

বিষয়ক ক্ষমতা (15615186150 10০9৬/21) অপিত হয। তাই এটির কাজ হল 

সকল বিভাগেব কর্স্চা পালনের বিধি প্রণয়ন করণ। সংক্ষেপে আমরা 

কার্ধনির্বাহক কমিটি এবং আইন-বিষয়ক বড পরিষদটিকে যথাক্রমে মন্ত্রিসভা 

(08151760 এবং বিধান সভা (,9615186152 £530161015) বা পার্লামেন্টের 

(62111072126) সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কার্ধনির্বাহক কমিটির সভ্যেরা 

পদাধিকার বলে (ড৫-০2০1০) সাধারণ বা আইন পরিবদ্দের সভ্য । কার্ষ- 
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নির্বাহক কমিটি প্রীই একত্র মিলিত হয কিন্তু সাধারণ পবিষাদ বিধি-প্রণয়ন 
নিবাচন বা কোন জরুবী প্রযোজনে মিলিত ভষ। 

৫) বিদ্ভালয় নগর পরিষদ ধরন 2 শিশ্ষার্থীদের স্থায়ত্তশাসনেব 
সর্বাপেক্ষা জটিল ৬ বৃহত্তম বপ এই নগব পরিষদ ধবনেব সংস্বা বিদ্যমান । 

সামগ্রিক লিছয(লষের প্রশাসনিক কার্যাবলী একটি পৌর স্থাযত্তশাসন ব্যবস্থা 
অনুরূপ সংস্থার দ্বাবা পরিচালিত হয়। বিগ্যালয়টি একটি মিউনিসিপ্যালিটি ব' 
কর্পোরেশন বপে গণ্য । এব প্রতিটি শ্রেণী বাঁ ভাউস এক একটি ওয়ার্ড 
(আ010)। প্রতিটি এয়ার্ডের ছাত্রবা তাদেব প্রতিনিধি (0০081710110 01 

€5010:0195101707) নির্বাচন «কবে পাঠায। প্রতিনিধিনা! নির্বাচন করেন 

মের (5০1) বা পৌবপতি (0081721)) ও নগবপাল (00161 0£ 076 

[০011০6)। অর্থ, ছাত্র কলাণ, সম।দ-কল্যাণ, ক্রীডা, সাফাই ও স্বাস্থ্য, সাহিত্য 
9 সংস্কৃতি, পত্র-পত্রিক। প্রভৃতি বিদ্যালযসংশ্লিষ্ই কর্ম-পবিচালন|ব জন্য দক্ষ 

পভাদের নিষে এক-একটি 50917017)6 001710116০9 গঠিত হয । নগব 

পবিষদেব শীর্ষে থাকেন মেযব। পবিষদেব ভাতে আইন-প্রণযন (].8£15126৮0) 

এবং বিচাব সংক্রান্ত (70010181) ক্ষমত। শ্যস্ত থাকে । পবিষদ সামগ্রিক কঙ্জেণ 

তদারক কবেন। 

বিছ্বা(লযেব নগব পবিষদ বহু পিভ্ভত সংস্থ|। এব মাপ্যমে শিক্ষার্থীব। 

প্রত্যক্ষভাবে বিছ্ালমেব প্রশাসনিক, সভ-পাঠ্যস্থট, পবিকল্পনা ও বিচিত্ত 

শিক্ষামূলক কর্মে অংশ গ্রহণের যোগ পাঘ। বিছ্/ালঘের শৃঙ্থলাজনিত দাধ- 
দাষিত্ব শিক্ষার্থীবাই ভাতে তুলে শিতে পাবে । 

স্বায়ত্তশীসন প্রসঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষ।র দৃষ্টান্ত (0410016 ০৫ 
00610117000 162 5000615” 591£ ০০010177000) 2 গণ্তান্জিক চেতনায় 

শিক্ষাখাঁদের স্বাধত্তশ/সন স"গঠন ও পবিচালন নীতিগতভাবে গৃহীত । ইউবো 

ও আমেবিকাষ শ্বাযন্তশাসনেব বাস্তব প্রন্যাগ শিষে গেষ্ট গবেষণা চলেছে | এ 

নিয়ে প্রথম পনীক্ষাঁনিরীক্ষ। (চফ্7১০]100676) করবেন আমেবিকাব উইলিয়াম 

আব. জর্জ (77112 2 080/৫6) | তিনি বঙম|ন শতান্দীব প্রথম ভাগে 

অপবাধপ্রবণ (06117700600 শিক্ষারথীদেব নিষে নিউইযকে দি জর্জ জুনিয়ব 

রিপাবলিক (071) 6০76০ ]010101 0২০00011০) নামক বিদ্ভালয প্রতিষ্ঠ। 

কবেন। প্রথমে তিনি সংগঠন করেন নগব পবিষদ ধৰনের (01 0০910011 

£5০০) পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন সংস্থা । ধীবে ধীথে শিক্ষকর! এই সংস্থাব হাতে সকল 



১৭২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

প্রকাব দাষ-দাধিত তুলে দিলেন । বিদ্যালয়ে গুকতপূর্ণ দায়িতগালিও শিক্ষকদের 

হাতে ছিল ন|। পরিপূর্ণ স্বাদীনতা৷ পেষেও অপবাধী শিক্ষার্থীরা স্বায়ত্ৃশাসনকে 
সার্থক করে তুলল । পবিণানে তাবা হল নিবপবাধ আদর্শ নাগবিক। 

জর্জের পবীন্প-নিনন্দান সাফল্য পথিবীব নব্য শিক্ষাচিস্তার আলোডন 

স্টটি করেছে । আমেবিকান অন্কবণে পৃথিবীর অন্ঠান্ত স্কানেও ছাত্র স্বাযত- 

শাসনেব পবীক্ষ/-নিবীক্ষা চলেছে । ইংল্যাণ্ডে এপ অনেকগুলি গবেষণামূলক 
নিগ্যালয স্বাপিত হল। তাব মধ্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করে লিটল কমনওযেলগ 

[16616 0070070/5810) ন।মক প্রতিষ্ঠানটি । এখানকার পবীক্ষা-নিবীক্ষাম 

ফলও যথেষ্ট আশাপ্রদ । 
এসব পবীক্ষা-নিবীক্ষাৰ ফলাফল যে নিবস্কুশ সাফল্যলাভ কবেছে তা বল! 

গাব না। লিটল কমন গযেলখেব শিক্ষক হোমাব লেন (13071671276) তাই 

মধ্য পন্থা” অবলগগনেব পক্ষপাতী । 

শিক্ষার্থীদের ক্বারন্তশীসনের উপযোগিত। (06115 ০ 5056065 
36] (30৮10071796) 8 নব্য শিক্ষাতত্বে বিছ্যা/লযেব কম-পরিধি বিছ্যালয়েন 

সীমিতি খ্বণ্তী ছাডিযে সমাজ ও বাষ্ট্রেব বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছডিযে পডেছে। উপরস্থ 

বিদ্যালয় প্রশাসনে এস্পছে গণতান্ত্রিক প্রভাব। তাই বিদ্বালঘ প্রশাসন এখন 
ব)ক্তি বা ব্যক্তিগো্ঠীব কর্ঠত্বাধীনে না বেখে শিক্ষার্থীব ম্বশীসনের ভূমিকার 

৪পর গুরুত্ব দেওযা ভ্চ্ছে। অনেক প্রগতিশীল বিদ্যালয় তাই শিক্ষার্থীদের 

ল্বাযত্তশাসশকে নতিগভভাবে প্রচলন করেছে । . একপ স্বাযত্তশাসনের 

-পযোগিতা প্রসঙ্গে যেসব বৃক্তি দেখানো হয় সেগুলো হল £ 

প্রথমতঃ, প্রতিটি নিছ্য।লয়েব একটা নিজস্ব এতিহা থাকে । বিছ্ালযের 

নিজন্ব জীবনধারা, ভাব বিশেষ ধবন বা ইতিভাস ছাত্র-শিক্ষকের কর্গের মাধ্যমে 

ভবিষ্যতের দিকে গন্তিখল হল । "একপ এঁতিহা (21099) মূলতঃ বিদ্যালযের 

নিজন্ব 91116 0£:[77০--এর শক্তি এত প্রবল যে শিক্ষারাদের ওপর 

বিদ্যালয় সহজে প্রভাব বিস্তাব করে । অপব দিকে এই 51৮ ০ 00৩-কে 

সজীব গতিশীল করাল দাধিত্ব শিক্ষার্থীদেব। শিক্ষার্থীদেব স্বশাসনের সযোগ 

থাকলে তারা খিছা।লথের নিয়মকানুন, রীতি-নীতি ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট 

হয়ে ওঠে । ফলে সহজে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল1 এ নির্দেশ পালিত হয ।, 

দ্বিতীয়তঃ, ছাত্র-মনস্তত্বের বিচারে স্বায়ত্শাসন একান্ত কাম্য । গতান্ত- 
গতিক শিক্ষা-প্রশাসনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন শিক্ষার্থীদের ওপর 



আরোপ কর] হয়। এরূপ আরোপিত নির্দেশের বিরুদ্ধে সবত্র বিক্ষোভ দে; 
দিয়েছে। আরোপিত আইন বা নির্দেশ লক্ষণের দ্বাধ! তার। আনন্দ পা । 

নব্য শিক্ষাতত্বে তাই শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্ুশাসনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ্য। 
কারণ স্বায়ত্ুশাসন শিক্ষার্থীকে মুক্ত বা অন্তর্জাত শৃঙ্খলাবোধে উদ্ধদ্ধ কপে 
তোলে । মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনেব মতো, বাইরেব কর্তৃত্বের শাস্তির ভযে মন; 

হয়ে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব শাসনেব ছার! তাদের সভ্য আচবণ এবং আত্মশৃঙ্খপা- 
বোধ জাগতে পারে ব্যক্তিগত এবং বিদ্যালযের সমষ্টিগত মগলেব জন্ত | তাথ। 

তাদের প্রতিনিধি শির্বাচন করুক, আচরণবিধি মেনে চলব দিকে তাবাহ 

লক্ষ্য রাখুক। এই দৃষ্টিকোর্ণ থেকে বিগ্যালযে হাউস ব্যবস্থা, প্রিফেকু, 
মনিটব বা ছাত্র-সংসদ সংগঠিশ হোক; যেন তাপা আচরণবিধি প্রণয়ন, 
প্রচলন ও সংবক্ষণের দার্রিত্ব বহন কবে।' 

কারণ প্রকৃত শৃঙ্খল! হল অন্তজাত। ব|ইবের নিরন্তর কথন শৃঙ্খলাবো« 

জাগাতে পারে না।£ তাই শিক্ষার্থীব স্বায়ভখাসনের ভূমিকা আত্মশাসন ব 
শৃঙ্খলা-বিধানেব পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

তৃতীয়ত:, স্বাধ্রশাসনেব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা্থীবা যৌথভাবে নানা কঠে 
ন্যস্ত থাকে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত এবং বিছ্য(লমেব সামগ্রিক মঙ্গলার্থে 

শিক্ষার্থীর। কর্মন্ছচী প্রণযন, পবিকল্পনা গ্রহণ, কম-সম্পাদন।, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, 

আচবণ-বিধি প্রণযন ও সংরক্ষণেব ভন্য দাবির বভন করে। এর ফলে তাদের 

মধ্যে সামাজিক, বাষ্টনৈতিক, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ভন্বুল কতকগুলি 
গুণ ও দক্ষতা অর্জন কবে । এসব গুণ ৪ দ্রক্ষত। আগামী ধিনের জঙ্ক' 

অপরিহার্য সন্দেত নেই । উল্লেখযোগ্য গুণ ও দক্ষতাগ্ুলি হল £ , 

কে) ব্যক্তিগত £ বন্ধুগীতি, পরমত সহিষ্ুতা, সহবোগি তা, দলবিশ্বস্ততা, 
স্বার্থত্যাগ, দাধিত্বশীলতা, উদ্যোগ, আতন্তবিকত1 আক্মুসংযম, আত্মনির্ভরশীলতী, 
বিচক্ষণতা, বিচার-বিশ্লেষণে দক্ঘতা উত্যারদি। 

খে) সামাজিক £ সমবার ও সহযোগিতার মনোভাব, যৌথ কর্মে নিপুণত 
ও প্রবণতা, সামাগ্রক মঙ্গলের জন্ত স্বার্থত্যাগের সদিচ্ছা) সমন্বণ ও সংহতি 
বিধানেব ক্ষমতা ও প্রবণত! ইত্যাদি । 

(গ) নেতৃত্বন্ুলভ £ উদ্যোগ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পাদনা ও সংগঠনের 
দক্ষতা, বক্তৃতা দানেব ক্ষমতা, মতপ্রকাশের দ্বমতা, নিজে কাজ করে অস্তোর 

মনে প্রেরণা সঞ্চাবের দক্ষতা ইত্যাদি নেতৃত্বস্থলভ সামর্থ্য । 

1. গণ 01901701706 আ]10)) 189৮ 60908%6100 ০1815608800010 81000 ৬? 
১911-015080117.6--9190101179 01790660102 দা]9110, 9117101) 0088 12060 080900.+ 

90710058115 00. 93667099 ০০০6০1.-5০ ০5650). 0010009155100, 0 291 



১৭৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

(€ঘ) জ্ুনাগ্ধরিকতা £ অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা, 

প্রশাসনিক দক্ষতা, আচরণবিধি মেনে চলার প্রবণতা, গণতান্ত্রিক সচেতনত' 
ইত্যাদি । 

চতুর্থতঃ পাঠ্যস্থচীর তত্মূলক শিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সহ-পাঠ্যস্থচীর প্রযোগ- 
যুলক বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিতি লাভ কবে। তাই পুথিগত শিক্ষাদ 
সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষাব মিলন সহজপাধ্য হয । কারণ, স্বাবত্তশাঁলনের মাধ্যমে 

শিক্ষার্থাব। স্বচেষ্টা শিক্ষাব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মে নিয়োজিত হয । 

পঞ্চমতঃ, শিক্ষার্থীবা যেসব কর্ণ-সম্পাদনেব পবিকল্পনা গ্রহণ কবে তালে 

সার্থক করার জন্য তাবা আপ্রাণ চেগ্টী কবে। তবে শিক্ষামূলক, প্রশাসনিব 

ইত্যাদি প্রতিটি কর্েব সার্থক কপাযণের জন্ত প্রয়োজন হয শিক্ষার্থী, শিক্ষক, 
শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক, পরিচালক সমিতি ত্যাদি সকলে সক্রিয় সহযোগিত।। 

সহযোগিত। লাভের জন্য স্বাবন্রশাসনের কর্মীদের সচেষ্ট হতে হয। এব ফহে 

শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক উত্যার্দি সকলেব মধ্যে গডে ওঠে মধুব সম্পর্ক । 
এ সম্পর্ক গতিশীল শিক্ষাকে প্রগতিশীল করার পক্ষে পরম সহায়ক | 

সার্থক স্বায়ভ্তশাসনের জন্য) কয়েকটি অপরিহার্য শর্ত ( £৪০০০, 

17556170121 07 50105095301] 9০16 (01721712171 ) 5 গণতান্ত্রিক চেতনা; 

উদ্ধদ্ধ আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-প্রশাসনকে যতটুকু বিকেন্দ্রীকরণ কব: 
সম্ভব হয়েছে ভারতের শিক্ষা-প্রশাসনকে অতখানি বিকেন্দ্রীকরণ কর] হ্যনি । 

আমাদের -শিক্ষা-প্রশাসন সরকার ও পরিচালক সমিতি কর্তৃক নানাভান্ 

ত। সরকারী শিক্ষানীতি এবং পবিচালক সমিতির সিদ্ধান্ত প্রধান শিক্ষক 

সহকর্মীদেব সহযোগিতাষ বিছ্যালয় জীবনে বাস্তবায়িত কবেন। এই বাস্তল 

ঘটখার প্ররিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর স্বাযত্শ[সনকে গণতান্ত্রিক চেতনার দ্বার! সার্থক 
করার প্রয়োজনীয শর্ত নিন্নবপ কর] প্রয়োজন £ 

(১) সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণী বা বহিধিভাগীয় পরীক্ষা ভূমিকা যেখানে 

গুরুত্বপূর্ণ সেখানে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ স্বায়ভ্রশাসন (0০97001565 5600276" 
19618 00৬ ০[02006196 ) প্রবঙতন করা সম্ভব নয়। এর দ্বার! পারস্পরিক ছন্দে 

বিষ্ালয়ের শৃঙ্খলা বিদ্রিত হতে বাধ্য। তবে শিক্ষার্থীদের পরিপৃণ 

স্বায়ত্রশাসনের পরিবর্তে বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের স্থযোগ 

নেওয়া যেতে পারে। উপরন্থ স্বায়ত্ুশাসন বিভাগের ওপর সহ-পাঠক্রমিক 

কার্ধস্থচী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলে শুভ ফ্লশ্রুতির সম্ভাবনা থাকে। 
'এ বিষয়ে শিক্ষকদের সতর্কতার সঙ্গে স্থপরিচালন। অপরিহার্য । 



সহ-পাঠ্যস্থচী সংগঠন রি 

(২) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থীর সর্বাহ্গীন বিকাশেব উপযোগী 
শিক্ষাদানের জন্তে। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করেন এটি 
গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা । নব্য শিক্ষাতত্বে বলা হয় শিক্ষক শিক্ষার্থীর 
শিক্ষালাভে সাহায্য করেন। তত্বগতভাবে শিক্ষকর] এই নব্য ক্সোগানটি 

অবহিত, কিন্তু এর বাস্তবায়নের উপযোগী শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণের স্যোগ এদেশের 
বিগ্ভালয়গুলিতে নেই বললেও চলে। তাই বাস্তবন্গেত্রে আজও শিক্ষকরা 

শিক্ষাদান করেন । এই শিক্ষাদানের স্থযোগ ও পরিণেশ সৃষ্টি করে বিদ্যালয়- 
প্রশাসন (5০11001 £১0100319150861010)। তাই বিদ্যালয়ের সামগ্রিক প্রশাসন 

ব্যবস্থাকে স্বায়তশাসন প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করা ষায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট কর্মের মধ্যে স্বাযত্তশাসনের ক্স্থচীকে সীমিত করাই বাঞ্ছনীয় । 

“শিক্ষকের সর্বময় কর্তৃত্ব যেমন খারাপ তেমনি ছাত্রদের নিরস্কুশ ক্ষমতা 

অক্মিশ্র কল্যাণকর নয়।” তাই শিক্ষকের ভাতে প্রতিষেধ ক্ষমতা (৬০৮০ 
০০০1) রাখা যুক্তিযুক্ত । 

(৩) প্রচলিত অবস্থা থেকে নতুন প্রগতিশীল ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সময 
যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন কর] কর্তব্য। পরিবর্তন করতে হবে ধীর গতিতে 

-বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে । অন্যথায় নতুন অবস্থায অনভিজ্ঞ অল্পবয়ঙ্ক শিক্ষার্থারা 
স্বস্ব ক্ষমতাব ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে । আর মনে রাখ] উচিত শিক্ষার্থীদের 
শ্বাযতশাসন গৃহীত ও প্রচলিত হলে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্ৃগুণ বুি। 

পাম। কারণ, শিক্ষকদের সজাগ দৃষ্টি ও সতর্ক চেতনার উপর স্বায়ত্বশাসনের 

সাফল্য নির্ভর করে।£ 

(8) স্থায়ত্শাসন হবে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত। শুধু বিদ্যালয়ের 

শৃঙ্খলা! বিধানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পন। গ্রহণ কর! উচিত নয। 

শিক্ষার্থীর সর্বাঙগীন বিকাশের উপযোগী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ন্ায়ত্তশাসন 

ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও সংগঠন করা প্রয়োজন । 

(৫) স্থায়ত্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থী কমিবৃন্দ যাতে নিরপেক্ষ দৃ্টিভগী 

নিয়ে কর্ম পরিচালন! করে, প্রতিটি প্রকল্পের সংবাদ যথাযথ ঘোষণা করে করে 

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহণের স্যোগ দেয়, সার্থক পরিচালনার জন্থ: 

যথারীতি সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, প্রকল্পের তালিকা প্রকাশ করে, 

1০: 80 0০0], 0 5599, 819067068 ০০১০1] ০৫ ০%৮৪৮ 10:20 ০4 ৪8009701 

38:786209176, 16001169 5 00705/506 800. 17066110566 ৪0187181028 110 ভ010)) 

2.9816862 01016562000 1008 810010658 18 0030980100008,-- 77, 28.197987 
রা 
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অর্ধবায়ের ক্ষেত্রে পরিমিততা রক্ষা করে, অবশেষে দলীয় রাজনীতির পুভুলে 
পরিণত না হয়_-ইত্যাদি সবদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়েক 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অপরিহার্য কর্তব্য | 

(৬) স্বাযত্তশাসন শিক্ষারারদদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক সরকার--এ সরকাব 
ছাত্রদের জন্ত ছাত্রর্দেব দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত | এযাবংকাল বিদ্যালহে 
শৃঙ্ধলাবিধনের দাযিত্ব ছিল শিক্ষকদের । এখন শিক্ষার্থীরাই সরাসরি এ দাধিত 
পালন করবে। এত শিক্ষকদেব দাখিত্ব কমে না, বরং বহুগুণ বুদ্ধি পা । তাই 
এবার অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকার শিক্ষককে অবতীর্ম হতে হবে। তার ক্রি 

শিক্ষার্থীর! ক্ষমান চোখে দেখলে না। তকে সদ সতর্ক হযে সম্পদ আত্মোৎ্সগা 
শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে হবে। 

সহ-পাঠ্যসুচীর অর্ধকশব কূপ (016 1201-518653 01 0০0-088710 15] 2 

০6০09) 2 এক সমঘ ঘ! হিল পাঠচ্চী বহিভূতি কানা বলা -(7608-০01] 
০01৪ /১০৮৬6155) বিবর্তনের ধারাঘ ত: হল সহ-পা্যস্চীর কাথাবল 

(0০-০07:1০0127 £১০0151015)| এই কাযাবলী পাঠ্যস্থ টার সহাযক বূপে গণ্য 
হত। শিক্ষার্থীর। এসব কাধে অংশ গ্রহণ করত কি কবত না ত!খতি যে দেখার 
জন্য কোন সংস্থরি অস্তিত্বছিল না । বিগ্ভালবের শিক্ষকর্দের অভিরুচিব ওপব 

এই কাধাবলীব সংগঠন নির্ভর করত। শিক্ষার্থীবা কর্ণে কতটুকু সাক্ষলয 5 
দক্ষতা অর্জন কবল তা পরীক্ষা কবাব কোন ব্যবস্থাই প্রবতি ত হযনি। ফলে 
বিষযটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবঙেলিত হতি। কিন্ত কার্ধাবলীর গুরুত্ব সবাই 
অন্গভব কবতেন। তাই সহ-পাঠ্যস্থচাব কাধাবলীব নতুন কপ দেখতে পাই। 

বর্তমানে সর্বভাবতীর ভিত্তিতে শিক্ষাব পুনগঠন চলছে । জাতী শিক্ষা 
কাঠামোর, (১০+২+৩)জন্য নতুন পাগ্যস্থচী ও পাঠক্রম প্রবর্তিত তচ্ছে। 
১৯৭৪ খ্রীষ্টাঝের প্র খেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষ। পর্ষৰ কতৃক প্রবতিত হল 
দশ শ্রেশীব শিক্ষাবী্দেব নতুন পাঠক্রম । এই পাঠক্রমের স্রটাতে পক্ত হযেছে 
(ক) কর্মশিক্ষা (খ) শাবীর শিক্ষ/ও (গ) সমাজ দেবা মৃণক কাধাবলী। 
বিষষগুলি আজ আর পবীক্ষা বঙ্জিত ধিষয় নয। 'এপব বিবযের পরীক্ষা 
তকার্ধ হয়ে শিক্ষাবীদের উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হতৈ হবে । ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্েব 
লাই থেকে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ+২ শ্রেণীর জন্য নতুন 
সিলেবাস প্রবর্তন করেছেন। এই সিলেবাসে বিশেষ কাষধাবলীর মধ্যে-_ 
(ক) কর্মশিক্ষা, (খ) সমাজ ও জনসেবা মুলক কার্ধাবলীকে নির্বাচনমূলক 
অবশ্য শিক্ষণীঘ বিষষকপে গণ্য কর। হয়েছে । স্তবাং অতীতে যে-সব 
কার্ধবলীকে পাঠ/স্থচীর সহায়ক বলে নীতিগতভাবে গণ্য করা হত আজ 
পেগুলি অবশ্ঠ শিক্ষণীয় বিবষরূপে বিধিবদ্ধ পাঠ্যস্থচীর অন্তর্ুক্ত বিষয় হিসেবে 
গণ্য হয়েছে । এখন এগুলির বাস্তবায়নেয় দায়িত্ব আমাদের জাতীয় দায়িত্ব পে 
স্বীকত। পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র ভারতে এপ কর্ধভিত্তিক পাঠ্যস্থচীর বাস্তবায়নের 
প্রয়াস লক্ষ্য কর! যায়। 



তৃতীয় খণ্ড 

স্বাস্থ্য-শিক্ষা 
(51612 হ055251078) 

চন ০9101-৮01 (1) 





প্রথম অধ্যায় 

্বাস্থ্য-শিক্ষার মূলতন্ 
| 80190810061068] 0 776810) [10080861019] 

অধ্যায় পরিচয় £ ্বাস্থ্য-শিক্ষা কথাটি সঙ্গে যেদব কথ! প্রাসঙক্ষিকভাবে আসতে 

পারে তার সামগ্রিক অর্থ মুলক্ত্ব কথাটি দ্বাব! প্রকাশ পাষ। তাই শীর্ষে এই অধ্যায়ের 
নামকরণ কর৷ হযেছে স্বাস্থ্য-শিক্ষার মূলতন্ব। প্রাসঙ্গিক বিষযগুলি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে পৃথক 
পৃথক আলোচনা করা হল। অনুচ্ছেদগুলোকে পৃথক পৃথক প্রশ্নে উত্তর হিসেনেও গণ্য 

কর। ষাষ। আবার অন্যান্য অধ্যায়েব অন্তভুক্ত বিষয় আলোচনার সময় মুলতত্বের অংশ 

পবিপুরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। 

৯ সুচনা (7০£:০৫506100) ই 

আধুনিক যুগে সামগ্রিক শিক্ষা-চেতনার একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ 

অঙ্গ হুল স্থান্থ্যশিক্ষা। অতীতে হ্বাস্থযশিক্ষার ওপর মোটেই গুকুত্ব আরোপ 

কর] হত না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে ষে প্রাচীন ভারত শারীর 

শিক্ষার বিষয়ে (1559105] 7050০8100) নিতান্ত অজ্ঞ ছিল না। অনার্ধ 

শক্তির সাথে বারে বারে যুদ্ধের তাগিদে আর্ধ সামরিক শক্তি বুদ্ধির 

প্রয়োজনে শরীর চর্চ/! করত। ণাাল-তলোয়ার পরিচালনা, অশ্বযরোহুণ, 

দৌড়-ঝাঁপ, লম্ফন, মুষ্টিযুদ্ধ, তীর-ধন্গুক ব্যবহার এবং পণ্ড শিকার ছিল সে 
ষুগের সাধারণ রীতি।” পরে স্থাক়্ী বসতি বিস্তারের পর আর্ধর। 

শাস্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হল। এদেশের জলবাফু ও প্রারুৃতিক অবস্থা! 
আর্দের মনে এমন একটা অবস্থা এনে দিল যে, তার! চিন্তা করতে 

শিখল শারীরিক চিন্তাই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অস্তরায়। শ্রীস্টপূর্ব ১০* 
থেকে ২৪২ খ্রীষ্টাব্ পর্স্ত ভারতীয়দের মনে এই চিস্ত(ধারার প্রভাব 
লক্ষ্য কর। যায় । পত্রবর্তা কাজে বৌদ্ধ মতবাদে বিলাস ও শারীরিক নির্ধাতন-__ 

এ দুয়ের মধ্যবতাঁ পথই নির্বাণ লাভের উপায়রূপে নির্ধারিত হয়। তাই 
তক্ষশীলা ও নালন্দা শিক্ষাশ্ছচীতে সম্তরণ, মুষ্টিযুদ্ধ, তীর নিক্ষেপ, পর্বতারোছণ, 

ফোগব্যায়াম প্রভৃতি শারীর শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়। হিন্দু ও 
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বৌদ্ধ শিক্ষায় গুরুসেবা, ভিক্ষা, জল ও কাষ্ঠ সংগ্রহ, গো-পালন প্রভৃতির মাধ্যমে 

শিল্ের শারীরিক শ্রমের যথেষ্ট মর্যাদ1 দেওয়া হত। যোগ-সাধনা, প্রাপায়াম 

প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাধিমুক্তির আনুষ্ঠানিক বিধি পালন কর। ছিল তৎকালীন 

শিক্ষার্থীদের অপরিহাধ কর্তব্য রোগমুক্ত শরীর ও মন, গৃহ ও পরিবেশগত 

পরিফ্ার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে মানষের জ্ঞান স্বাভাবকভাবে সমাজ- 

প্রগতির সাথে সাথে বুদ্ধি পেয়েছে। তাই আমর! দেখতে পাই প্রাচীন 

কাল থেঝেই চিকিৎসাশাস্ত্রেরে উন্নতি হয়েছে, যুগে যুগে গড়ে উঠেছে 

হুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ পরিবেশ- মানুষ ্থাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রায় অভ্যন্ত 
হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে এই স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-সচেতনতার 

যোগস্ত্র ছিল ন!। " 

আহুানিক শিক্ষার সাথে শারীর শিক্ষার (91551081 8.00০8203) 

যোগন্ুত্র স্থাপিত হল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে । এই সময় মাদ্রাজের শিক্ষাধিকর্ত। প্রথম 
ব্যায়াম (0351017850155)১ ডিল (01011) ইত্যাদি বিগ্ভালয়ে প্রচলনের নির্দেশ 

দেন। এরপর থেকে ওয়াই. এম. মি. এ. (.১[.0.4.), ফিজিক্যাল এডুকেশন 

কমিটি, পরাধীন ও স্বাধীন ভারতের নানা শিক্ষা কমিশন শারীর শিক্ষার 

উন্নয়নকল্লে নান! হপারিশ করেছেন। ফলে, প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য 

হলেও আমাদের শিক্ষায়তনগুলোতে শারীর শিক্ষার কিছু ব্যবস্থ। রয়েছে | 

এছ'ড়া ইংরেজ আমলেই প্রবৃতিত হয়েছে পাঠ্যবিষয় হিসেবে স্বাস্থ্যতত্ব 
(75816756) বা স্বাস্থ্যাবজ্ঞান। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্কালয়ে এই পুস্তক 

পাঠের ব্যবস্থা ছিল। স্থাস্থ্যতত্বে অভিজ্ঞ ডাক্তাররাই এই পাঠ্যপুস্তক রচনা 
করতেন। পুস্তকগুলিতে ব্যাধির বিভীষিকাময় কাহিনী পরিবেশন করা 

হত। শিশুমনে ভীতি সঞ্চার করে তাকে ম্বাস্থযনীতি পালনের জন্ত বাধ্য 

করার প্রচেষ্টা প্রতিফালত হত এই স্বাস্থযতত্বে। স্থতরাং এ স্বাস্থ্যশিক্ষার 

স্বরূপ ছিল নেতিবাচক (7659015) | 

আজও আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাস্থাশিক্ষ। সম্পকে 
সুচু চেতনার অভাব লক্ষ্য কর] যায়। সামগ্রিক স্থাস্থ্যশিক্ষার একটা 
অঙ্গ হল শারীর শিক্ষ। (01055108] 5.0050০811013) | প্রয়োজনের তুলনায় এ 

শিক্ষ। বিগ্ালয়ন্যরে নিতাত্ত অল্প এৰং নিম্নমানের | দ্বিতীয়তঃ তত্বগত জ্ঞান 

পরিবেশনের জন্ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের (চ58167১6) বিষয়বস্ত অসম্পূর্ণ, নিমানের 



্বস্থ্-শিক্ষার যূলতব্ব & 

ও নেতিবাচক । আধুনিক স্বাস্থাশিক্ষা বিষদ্ধক ধারণ! অতি ব্যাপক এবং ব্যক্তি 
ও সমাজ-জীবনের লঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পকিত । তাই প্রকৃত স্বাঙ্থা শিক্ষার স্বরূপ, 

প্রকৃতি ও তাঁর বিচিত্র দ্রিক সম্পর্কে শিক্ষকরা! অবহিত হলে সমাজের গ্রতিটি 

সরে স্বাস্থা-চেতনা যে প্রসার লাভ করবে--এ শম্পকে সন্দেহের অবকাশ 

থাকতে পারেনা । 

২৮ স্বাস্থ্যশিক্ষাক্ ম্বজপ (ইি025 01 76816 

ঢ:080861020) £ 

্বাস্থ্য বলতে আমরা বাঁহ দুটিতে সাধারণতঃ দৈহিক হ্ুস্থতাঁকেই বুঝি। 
কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণ! এত 'সংকীর্ণ ও লঘূ হতে পারে না। কারণ ব্যক্তির 

দেহের অঙ্গে মন, মনের সঙ্গে নানা চেতনা ও গ্রক্ষোভ জড়িয়ে আছে। 

আবার ব্যক্তি-মান্থুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে সমাজের 

বিচিত্র অবস্থার ভেতর দিয়ে চলতে হয়। এদের সামগ্রিক স্ুম্থতাই মানুষের 

স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সওরাং স্বাস্থা সম্পর্কে ধারণা অতি 

ব্যাপক ও গভীর । এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মণামত অনুসরণ ক'রে বলা যায় 

যা স্বাস্থ্য হল একটি অবস্থা, থে অবস্থায় ব্যক্তি তার বৌদ্ধিক, 

(৬7179515 প্রাক্ষোভিক এবং শাবীরিক সম্পদগুলোকে দৈনন্দিন 

9৮৪ আবস্তকীয় কর্মে কার্ধকবভাবে নদ্বাবহার করতে সমর্থ 

হয়| কথাটি থেকে অন্থমান কর! ষায়, স্বাস্থ্য শুধু তবগিত্তিক বিষয় পয়, বরং 

এটি হল একটা বাস্তব বাবহারিক অবস্থা। এই অবস্থায় শরীর ও মন এবং 

মন ও চেতনার কার্ধকর গ্রয়োগকেও বোবায়। মান্য সামাঙ্জিক জীব। 

স্তরাং তার শরীর ও মনেব সম্পদ গুলোর প্রয়োগ সমাজ-জীবনের বিস্তৃত 

ক্ষেত্রেই সম্ভব। স্থতরাং সমাজের বা সমগ্টির স্থাস্থা (007000015 

[75810) চিন্তা ও মৌলিক স্বাস্থা কথাটির সাথে নিবিড় ভাবে অদ্বিত। 

স্বস্থাই শম্প"-_এই চির সত্য কথাটি সর্বজনবিদিত! মুস্থ অবশ শুধু 

ব্যি-জীবনে নয় সামাজিক জীবনেও সম্পদূরূপে বিবেচিত। আহ্ষ্টানিক 

হ. [5516 23 ৪.0 5026 100 আ1)101) 006 10001910012] 75 2016 09 [701311126 

3]] 1015 2950101085-11760611200031, €2700107)2] 810. 011551081 601 00 00001 

08115 11৬1076 77600101702 ০1 12280028507. 
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স্থশিক্ষার মাধমে সমাজ-জীবনেই ব্যক্তির সাধিক বিকাশ সম্ভব হয়। শ্বাস্থ্যহীন 
ব্যক্তি শিক্ষালাভ ও তার যূল্য থেকে বর্চিত। কারণ অন্থস্থ ব্যক্তি শিক্ষালাভ 
করতে পারে না, আর অংশত পারলেও সে শিক্ষা জীবনে কার্ধকর হয় ন।। 

তাই আহুষ্ঠানিক' শিক্ষালাভের ভিত্তি হল- স্বাস্থ্য লাভ। একটু গভীর ভাবে 

চিন্তা করলে দেখা যায় জীবন ও শিক্ষার মধ্যে কোন 
স্বাস্থ্যশিন্ম1 কি? 
(ড9126:5 তফাৎ নেই। শিক্ষাই জীবন আবার জীবনই শিক্ষা । 

হান জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শ্ক্ষি। কখনও শিক্ষাপদবাচ্য হতে 
0০90101) ?) 

পারে না। স্বাস্থ্যশিক্ষা এই সামগ্রিক শিক্ষার একট! 
অঙ্গ বিশেষ। একে অবহেল। করলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাঁয়। কি ভাবে 

ব্যক্তি তার সমাজ ও পারিপাশ্বিক জীবনে স্ুস্থভাবে শারীরিক, মানসিক ও 
গ্রাক্ষোভিক শক্তিকে কার্করভাবে প্রয়োগ করতে পারে সেই শিক্ষাই হল 

্বাস্থ্যশিক্ষ1া। মূলতঃ এর দ্বারা কোন তুত্রগত জ্ঞান অর্জন কর] বোঝায় ন1। 

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নিরোগ দেহে আনন্দধারার মধ্য দিয়ে ত্বতঃস্ফূর্ত জীবন 
যাত্রায় অভ্যস্থ হওয়াই হুল স্বাস্থ্যশিক্ষার প্ররূত লক্ষণ। বে স্বাস্থ্যপ্র্দ জীবন 
ধারায় যথাযথ অভ্যস্ত হওয়ার জন্তে তত্বভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োজনও আছে। 
তাই আনুষ্ঠানিক সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে স্বাগ্থ)শিক্ষার ব্যবস্থা কর হয়। তবে 

গ্রকৃত স্থাস্থাশিক্ষা তখনই হবে যখন বিচ্যালয়ে লব্ধ তত্বগত জ্ঞান জীবনের 

মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও অশ্গতভূতির সাথে একাত্ম বা একীভূত হয়ে যাবে। তখন 
নবজব জানটুকু মনে নিবদ্ধ না থেকে জীবনধারার সাথে মিলেমিশে ব্যবহারিক 

হয়ে পড়বে। ব্যতির আচরণের মধা দিয়ে জ্ঞান ব1 তত্বটুকু অভিব্যক্ত হবে। 
এটাই হুল স্াস্থ)শিক্ষার মৌলিক তাৎপর্য বিষয়। 

স্বন্থ)শিক্ষ। (76210) ৪00০৪0102) সম্পর্কে হু ধারণ। লাভের জন্তে এর 

সঙ্গে খ্াস্থ্যবিজ্ঞান (87581676) বা ছাস্থ্যতত্ব বিষয়টির পার্থক্য অন্নুধাবণ কর 

প্রয়োজন। এক সময় স্থাস্থ্যশিক্ষা। ও হ্থাস্থ্যবিজ্ঞানকে পরস্পরের প্রতিশব 

[হসেবে গণ্য কর হত। কিন্তু উভয়ের শব্দগত অর্থ ও 
ভাবগত ব্যঞগনার মধ্যে পার্কের স্থর ধ্বনিত হয়। 

সাধারণভাবে “শিক্ষা” শব্দটি জীবনের লঙ্গে অবিচ্ছেস্তরূপে 

»ম্পকিত। কারণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন (শঙ্গ। কখনও সত্যকার শিক্ষা 

বলে আঁভহিত হতে পারে না। হুতরাং হ্বাসঘ)শিক্ষার অর্থ হল নস্থ জীবনযাআর 

্বাস্থা শিক্ষা ও 
্থাস্থ্য বিজ্ঞান 



স্বাস্থ্য-শিক্ষার মূলতত্ব ৭ 

পদ্ধতিতে অভ্যন্ত হওয়া। জীবন যাপন পদ্ধতিই হল স্বাস্থানীতি পালনের 
শিক্ষা। এশিক্ষা জীবনসত্বার সাথে ্বতংস্ফুর্তভাবে অন্বিত, পক্ষাস্তরে 

্াস্থ্যাবিজ্ঞান (1581506) হুল তত্বগত জ্ঞান। ইংরেজী '“হাইজিন' 
শব্দটি এসেছে গ্রীক 177426০5 শব্দটি থেকে । গ্রীন দেশে স্বাস্থ্যের বা সুস্থ 

জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন '7758619+। শরীরকে রোগমুক্ত রাখতে 

পারলে সুস্থজীবন লাভ করা সম্ভব হত। যে তত্ব জানলে শরীরকে রোগমৃক্ত 

বা সংকীর্ণ অর্থে স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায়-_-তারই উপায় পরিবেশন কর! হয় 

্াস্্যবিজ্ঞান বিষয়টি থারা। অভিধানগত অর্থে 'হাইজিন' হল স্বাস্থারক্ষাব 

ও প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞান “অথবা স্বাস্থ্যের অনুকূল অবস্থা বা রীতি-নীতি সংক্রান্ত 
তত্ব।* বস্ততঃ হাইজিন তত্বগত জ্ঞান পরিবেশনের বিষয়, স্থতরাং পঠন- 

পাঠন সাপেক্ষ । যখন হাইজিন পঠন-পাঠনের ভেতর দিয়ে অজিত তত্বগত 

জ্ঞান জীবন ধারার সাথে মিলেমিশে ব্যবহারিক হয়ে পড়বে তখন হবে প্রকৃত 

স্বাসথযশিক্ষা । তাই স্বাসথযশিক্ষা হল আচরণ ও ব্যবহার সাপেক্ষ। সুতরাং শট! 

হল মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের কলা-কৌশল (4৫)__জীবন থেকে 

বিচ্ছিম্ন কোন তত্বকথা নয় ।3 

বাস্থাশিক্ষার আধুনিক সচেতনতা অনেক বেশী ব্যাপক ও গভীর । এক 

সময় স্বাস্থ্য বলতে শুধু ব্যক্তির দৈহিক হুস্থতাকেই বোঝাঁত। দেহসর্বস্ব পশ্ড- 

পক্ষী ও গাছপালার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য । মানুষের ক্ষেত্রে দেহ ছাড়াও 

মানমিক চেতনার কথ! বিবেচ্য । দেহ ও মনের পারস্পরিক প্রভাব স্বান্থ্যের 

ওপর বিশেষ ক্রিয়াশীল । তাই ব্যক্তির স্থাস্থ্য কথাটি ছার। ব্যক্তির শারীরিক, 

মনা মানদসিক ও প্রাক্ষোভিক স্স্থতাকে বোঝায়। আবার 

ব্যাপকত। বাক্তির অস্তিত্বের অভিব্যক্তি হল সমাজসত্বায়। ব্যক্তি 

ষেমন তার দেহ ও মন নিয়ে সজীব তেমনি পরিবার ও সমাজ-জীবনে 

অন্তান্ত বাক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সে তার অস্তিত্বকে ব্যক্ত করে। তাই 

ব্যক্তির পরেই আসে পারিবারিক স্থান্ছ্যশিক্ষার চিন্তা। পরিবারের 

গ্রতিটি সভ্োর শারীরিক ও মাননিক স্বাস্থা, বাড়ী-ঘর, আসবাবপঞ্জ, নিত্য- 

1, “৪ 5016205 04 0156 25091513517056120 8100. 18917266091708 9£ [০৪10৮ 

2. 40015010701)5 0 015061029 (85 ০£ ০169781175553) ০01,0001%6 0০ [72910 

রি তুলনীয় 5. শ5910 19 2501675639, 1৮ 20016500209 2৪ ৪ 1, 
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ব্যবহার্ধ ভ্রব্যঃ গৃহ-পরিবেশের পরিষ্ার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ ও পুকর খাস্ঠ, 
পানীয় ভ্রব্য গ্রহণ গ্রভৃতি পারিবারিক স্থাস্থ্যচিস্তার অস্ততৃক্তি। 

ব্যক্তি ও পরিবারের স্বাস্থ্যের পর আসে ব্যাপক জামাজিক জ্বাপ্থ্য- 

শিক্ষার চিন্তাতাই এটিও আধুনিক স্বাস্থ্যশিক্ষার অস্তভূক্তি বিষয়। 
ব্যক্তিকে নিয়ে যেমন পরিবার তেমনি ব্যক্তি ও পরিবার উভয়ের সমবায়ে 

গঠিত হয় সমাজ। মাহ্থষের সমাজসত্বার মধ্যে দেহের ন্যায় দৃষ্টিগ্রাহ 
বিষয় এবং মানসিকতার ন্যায় অদৃশ্য বিষয় বিরাজ করে। দৃষ্টান্ত দ্বরূপ 
বল] যাত্স, বিদ্যালয় হল আমাদের বিশাল সমাজ-পরিবেশের ক্ষুদ্রতম 

সংস্করণ। বিগ্যালয়ের বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র, পুশুক ও পত্রপন্রিক?, 

ফুলের বাগান, খেলার মাঠ, শিক্ষক-শিক্ষার্থ__-এদের সামগ্রিক বূপটি দৃষ্টি- 
গ্রাহ দেহ শ্ববূপ। আর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক ভাব, আচার- 

আচরণ, ইচ্ছা, অন্ুভূতি-_এসব হল লামগ্িক বিগ্যালয়-সমাজের মানসিকতা । 

সমাঙ্জের এই দেহ ও মানসিকতার সুস্থতা স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়বস্ত। সামাজিক 

স্বাস্থ্কে আমরা রাষ্ট্র পর্যায়ে শাণস্বাস্থ্য (90110 1[76810) হিসেবে 
অভিহিত কয়ি। কখনও বা সীমিত অর্থে যৌথম্থাস্থ্য (002079071 
15810) কথাটারও উল্লেখ করি। 

এই স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধার। শধু ব্যক্তির শারীরিক ও 

মানসিক স্থস্থতার মধ্যে সীমিত নয়। মানুষের গড়। সজীব ও পরিবর্তনশীল 

সমাজকে নিয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার চিন্তাধারা স্থবিস্ভূত। সমাজের কোন অংশে 
মহামারীর প্রাছতাব হুলে ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারে আবার ব্যক্তি রোগা- 

ক্রাস্ত হলে সমগ্র পরিবার ও অমাঙ্গের বিস্তৃত ক্ষেত্রে রোগ জীবাণু নানা 
উপায়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পথিপার্থে গলিত শবের দুর্গন্ধ সমাজের বনু 

ব্যাক্তর স্বাস্্যহানি ঘটায়। আঞ্চলিক সমাঞ্জের কোন কোন অংশে: কুষ্ঠরোগীর 
সংখ্যা বেশী, কোথাও ব! ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, কোথাও বা ক্ষয় রোগের 

প্রাহুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। হৃতরাং ব্যক্তি, পরিবার ও ক্ষুদ্র পরিসর থেকে 

বুহুদায়তনের সামাজিক পরিবেশের মানিক ম্বাস্থাচিন্তা স্বাস্থ্যশিক্ষার গ্রতিপাস্ত 

বিষয় । তাই স্বাস্থ্যের সংজ্ঞ। গ্রসজে বিশ্বন্বাস্থয সংস্থা 2(৬/০:10 [76918] 

15154815080 0৫ 002801606 01551591, 00218681220 50018] চ7611-৮917)6 
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08571580190) বলেন, স্বাস্থ্য বলতে শুধু ব্যাধি বা দৌর্বল্যের হাত থেকে 
শরীরের মুক্তি নয়, স্বাস্থ্য হল শারীরিক, মানপিক এবং সামাজিক দ্বিক থেকে 
ব্যক্তির পরিপূর্ণ সুস্থতা । 

৩? বিগ্ভালচেক় স্বাস্থ্যশিক্ষান্্ প্রচস়্াজনীয়তা। (৭৫০৫ 
10171159161) 17051086102 28 01)0015) ও 

ব/কিসত্বা ও সমাক্ষসত্ার বিচাবে আধুনিক সভ্য সমাঁজে প্রতিটি মানুষের 

স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন আছে। এসম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 

ব্যক্কি-মান্থষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব । আবার ব্যক্তি- 
মানুষের বিকাশের জন্ম * শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আজ সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছে। 
জীবন বিকাশের সর্বাপেক্ষা গুক্ত্বপূরণ সময় এল শিক্ষার্থীব বিদ্যালয়-জজীীবনের 

অংশটুকু। তাই বিগ্যালয়েই স্বাস্থ্যশিক্ষার হয়োজনীয়ত। সর্বাধিক। এই 

প্রয়োজনীয়তার পরি প্রেক্ষিতে নিষ্নন্ধপ যুক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য £ 
ব্যক্তিভিত্তিক যুক্তি 8 (১) বাক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় 

জীবনের বয়ঃসীম! প্রা সতর-আঠাবো বছর 1 এই অময়ের মধ্যে শাদের 

দেহ ও মনের বৃদ্ধি ও নিকাশ পরিণতির পর্যায়ে উপনীত হয় । দেহ কাঠামোর 

দৈর্ঘ্য এবং বুদ্ধির বিকাশ প্রায় শেষ সীমায় পৌছে যায়। এরপব যেটুকু বৃদ্ধি 

সেটুকুকে দেহের ক্ষেত্রে মেদ-মাংস এবং মনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালাভ বল! যেতে 
পাবে । তাই পঠন-পাঠনর- শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত 

বিকাশের জন্ত বিদ্যালয়ে স্বাস্থযশিক্ষার প্রয়োজন আছ্ছে | 

(২) দেহ ও মনের সম্পর্ক অতি নিবিড়। দেহের অগ্থিত্ব আমাদের 

ৃষ্টিগ্রাহ। পক্ষান্তরে, মন দৃষ্টিগ্রাহথ জৈবিক সত্বা না হলেও তাঁর অন্ডিত্ব নানা 
দিক থেকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। দেহ ও মনের পারস্পরিক প্রভাবও 

আমাদের কাছে এত প্রকট ষে একটিকে বা? দিয়ে অন্যটির কথা চিন্তা কর! 

দুরূহ । শারীরিক সুখে মানসিক আনন্দ, শারীরিক অবসাদে মানসিক 

অবসাদ? "যমন আমরা লক্ষা কবি তেমনি এর উন্টোটিও লক্ষ্য করা যায়। 

তাই উভয়ের সুস্থতা আমরা সমানভাবে কামন। করি। তবে দেহের অস্তিত্বের 

ওপন্ন মনকে নির্ভর করতে হয়। দেহ আছে কিন্ত মন নেই--এমন মানুষ 

পশু-শক্ষীর সঙ্গে তুলনীয়__| আব দেহ নাই কিন্তু মন আছে-_ এমন 

মান্গবকে আমর! কল্পনাতেও আনতে পারি না। শ্তরাং মাছষের দেহ ও 

০ 
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মন ছুইই থাকবে। তবে স্থস্থ দেহ সুস্থ মনের ধারক* (90000 1010 

1) 50010 চ০5)--এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্থতরাং 

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতার দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া 

প্রয়োজন । অন্তথায় অহুস্থ শরীরে শিক্ষা প্রচেষ্টার অপচয় ঘটে। 

(৩) অধ্যয়নই শিক্ষার্থীর তপস্য| | লেখা, পড়া ও অন্বিধ শিক্ষালাভ করাই 

তাদের একষাত্র কাজ । কৃষক খেত-খামারে কাঁজ করে, শ্রমিক কল 

কারখানায় কাজ করে, কেরাণী অফিস-আদালতে কলম পেষে। এদের 

প্রত্যেকেরই অবসর বিনোদন ও বিশ্রাম আছে। এর ভেতর দিয়ে তার! 

দৈহিক ও মানসিক অবসাদ ও ক্লাস্তি ঘুচিয়ে নতুন উৎসাহ ও উদ্যম সংগ্রহ 
করে। ফলে অধিক কর্মে অধিক উৎপার্দন সম্ভব হয়। ঠিক তেমনি মানমিক 

কর্মরত শিক্ষার্থীর জন্ত বিদ্যালয় যে স্বাস্থ্য বিধানের অনুকূল খেলাধূলা, আমোদ 
গ্রমোদের ব্যবস্থা করে তার দ্বারা শিক্ষার্থীর! শিক্ষা-প্রচেষ্টায় নতুন উৎসাহ 

ও প্রেরণা লাভ করতে পারে। ছাত্রজীবনে স্বাস্থ্য প্রদ অবসর বিনোদনের 

ব্যবস্থাপন! শিক্ষা-উদ্দীপক-_সন্দেহ নেই। 

(১) মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিবেশের রোগ-জী বাঁণুর সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে 

থাকতে হয়। এর প্রধান কারণ আমাদের প্রত্যেকের শরীরে ব্যাধি 

প্রতিরৌধ করার শক্তি বিদ্যমান। রোগ জীবাণুব সাথে যুদ্ধ করতে করতে 
এই প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশঃ বুদ্ধি পায়। ম্বাগ্যবিধি পালনের মাধ্যমে 
আমাদের এই প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও বেশী বাড়ানে! যায়। শিক্ষার্থীর 

দেহ ও মনের সংগঠন হয় ব্ছ্যালয় জীবনে । এই সংগঠনের ওপর নির্ভর 

করে যৌবন ও পরিণত বয়সের নিরাপত্তা । তাই বিষ্ভালয়-জবনে যাতে- 

শিক্ষার্থীর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমত1 বৃদ্ধি পায় তার জন্তও দ্বাস্থযশিক্ষার 

প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়তঃ, রোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে ন্লোগের 

পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়। অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর! এরপ পূর্ব লক্ষণ (9500060205) 

ধরতে পারে না। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের পরীক্ষা- 

নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে রোগের পূব লক্ষণ সহজে ধর] পড়ে ও প্রথম শতরেই 

ক 706775 52078. 17; ০0:0015 981)0---5001150 12011,0 10 80000. 7০৫ 
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ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজতর হুয়। তাই বিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষের 
তরফ থেকে শিক্ষার্থারদদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ও স্বাস্থ/শিক্ষার পরিকল্পন। 
গ্রহণ কর] উচিত। উপরন্ত এ ব্যাপারে গ্রয়োজনমত জনম্বাস্থ্য বিভাগ 

(99110 1776210 10672100)621)0) এরং চিকিৎসা বিভাগের (:0591০81 

[068100061)0) সাহাষ্য নেওয়াও ষেতে পারে। 

(6) ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর মানমিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল । 

শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র হল তার মানসিক ভ্তর। 

মানসিক ভারসাম্যহীনতা (106709] 10353191705) শিক্ষালাভের পরিপন্থী | 

অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীর! এ সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। তাই শিক্ষককেই 

শিক্ষার্থীর মানসিক নুস্থতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। উপযুক্ত খাছ, 

পুষ্টি, বিশ্রাম, আলো-বাতাসের ব্যবহার প্রতৃতির দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায়ে স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা ও কর্ম-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হুয়েছে। 

বিষ্যালয়ই শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের স্থস্থতা ও সামধস্তের জন্ত বিজ্ঞান- 

ভিত্তিক, উপায় অবলম্বন করতে পারে। তাই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষার 

প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকার্য 

সমাজভিত্তিক যুক্তি; (৫১) বর্তমানের বিদ্ভালয়-শিক্ষার্থীরা হবে 
ভাবী সমাজ ও রাষ্ট্রের সু-নাগরিক। সেখানে শিক্ষার্থীদের সমষ্টিগতভাবে 

সুস্থ জীবন যাপন করতে হবে। তাই ব্যক্তিগত স্বাস্থাশিক্ষার দায়িত্বের ন্যায় হঠ 
ও উন্নততর সমাজ-জীবনের তাগিদেও স্বাস্থ।শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্বীকার 

করা যায় না। বিদ্যালয় হল সমাজ-জীবনের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। সমষ্টিগত ধারায় 

বিস্ভালয়ে খেলাধূলা, শরীরচর্চা, সহ-পাঠক্রমিক কাজকর্ম (0০-0400100181 

2০01%179) প্রভৃতি শিক্ষার্থীদেরকে স্বাস্থাকর সমষ্টিগত কার্ধে উদ্বুদ্ধ করে 
তুলতে পারে। বিদ্যালয়ের পরিবেশটি পরিফ্ার-পরিচ্ছন্প রাখার জন্ত 
শিক্ষার্থাদের সঙ্গবেত প্রচেষ্টা সামাজিক ও প্বরিবারিক জীবনেও প্রতিফলিত 

হবে। বিছ্যালয়েই এক্প সমাজভিত্তিক ন্বাস্থ্যশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের 

প্রয়োজনীয়তা আছে। 

সমাজের প্রয়োজনেই বিস্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সমাজ বিদ্যালয়ের ওপর 
সম্ভানদের সর্বাঙ্শীন বিকাশের দায়িত্ব অর্পণ করে। বিদ্যালয় এ দায়িত্ব 

পালনের জন্ত সমাজের নিকট দায়ী। স্থাঙ্থাশিক্ষা শিক্ষার্থীর সর্বালীন, 
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বিকাশের সহায়ক। এই স্বাস্থ্যশিক্ষ। যুলতঃ আচরণমূলক বিষ্যাঁ-অন্শীলনের 

মাধ্যমেই স্বাস্থ্যশিক্ষ! লাভ করা যায় । 

শিক্ষার্থী স্বাস্থাশিক্ষায় অভ্যন্ত হলে তার প্রভাব শিক্ষার্থীর গৃহপরিবেশ 
থেকে ধারে ধীরে সমাজ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়বে । সমাজের প্রতিটি লোক 

হ্বাস্থাসম্মত জীবন যাপনে অভ্যন্ত হলে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বস্থ সমাজ- 

জীবন। তাই স্বাস্থাশিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে বিছ্ভালয় তার সামাজিক দায়িত্থ 

পানন করতে পারে এবং এটাই শিগ্ভালয়ের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তা্য। 

(২) সমট্টিগত জীবনের একটা মানসিক স্তর আছে। দলগতভাবে 

শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ, পারস্পত্রিক বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, সমবেদনা, সহ- 
যোগিতা ও সাহায্যের মনোভাব এই মানপিক স্তরের অভিব্যক্তি । এই মানমিক 

স্তবের শ্রস্থতার প্রয়োজনে স্বাস্থাশিক্ষার গুরুত্ব অনন্বীকার্ধ। প্রতিযোগিতা- 

মুলক খেল। হিংলাত্মক বূপ গ্রহণ করলে সমষ্টিগত মাননিক স্তরের অন্ুস্থতা 

প্রকাশ পায়। শ্রেণীকক্ষের কয়েকটি ছাত্রের সংক্রামক রোগ সকলের মধ্যে 

সংক্রামিত হতে পারে। এরপ সংক্রমণঞ্জনিত ভীতি সকলের মানসিক 

অন্বস্থতার কাবণ হযে পড়ে । সমষ্টিগত মানসিক স্বস্থতার প্রয়োজনে বিদ্যালয়েই 
স্বীস্থাশিক্ষার বিধি প্রচলন করা উচিত। তাহলে এই শিক্ষার্থীরাই সমাজ-জীবনে 

স্বস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে। ্ 

৪1 স্বাস্থ্য শ্িক্ষান্ম লক্ষ্য ৩০ (41015 2150. ৮৪11069 

০0: [76810 10010861019) £ 

যাস্থ্যশিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষার অঙ্গ। যুগ প্রয়োজন অনুসারে প্রতিটি 

দেশের শিক্ষায় জাতীয় লক্ষ্য শ্বিরীকৃত হয়। আবার জাতীয় লক্ষ্যকে সার্থক 

করার জন্য সামগ্রিক শিক্ষার বিশেষ বিশেষ দিকের লক্ষ্য নির্ধারণ করার 

প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই ভারতের জাতীয় শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থাশিক্ষার 

লক্ষ্য নির্দেশ কর] প্রয়োজন । কারণ জাতীয় শিক্ষার সার্থকত। নির্ভর করে 

্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ নাগরিকবৃন্দের ওপর। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরস্পরের পরিপূরক । 
শীর্ণকায় স্বন্ধের ওপর ভারাক্রান্ত বৃহদাকারের মাস্তল বহন কর। শিক্ষার ফল- 
তি নয়। সত্যিকার শিক্ষার ফলাফল হুল বলিষ্ঠ দেহের ওপর বুদ্ধিদীপ্ত 



স্বাস্্য-শিক্ষার মূলতত্ব ১৩. 

কর্মঠ মস্তিস্ক ।£ স্বাস্্যশিক্ষা ভিন্ন তাই সত্যিকার শিক্ষালাভ কর! কখনই স্ভ্তব 
হতে পারে না । এখন আমরা স্বাস্থ্যশিক্ষার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যগুলি আলোচন। 
করব: | 

(১ স্থাস্থ্যশিক্ষার প্রথম লক্ষ্য 'হবে শিক্ষার্থীর মনে আমগ্রিক 
স্বাস্থ্য সম্পর্কে দচেতনতা সৃষ্টি কর]। সামা্িক স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তিগত 

শারীরিক, মানপিক ও প্রাক্ষোভিক স্বাস্থ্য, যৌথ বা সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধাঁন, 
পারিবারিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধান প্রভৃতি । লাধারণ স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখা, 
রোগ-আক্রমণের কারণ, তার প্রতিরোধ, প্রতিকার ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে 
অবহিত কর] স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত | বে 
শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যব্ষয়ে সচেতন করার জন্য পরিবেশিত তথ্য হবে নিখুত, 

সত্য এবং শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য | 

শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্;-সচেতন করার ছুটি ধার। বিদ্যমান | প্রথমটি হল নেতি- 

বাচক, (382৫৮) আর দ্বিতীয়টি হল ইতিবাচক (7১০1৪) বা জীবনধ্মী 

শিক্ষা | (প্রথমটি,ছার] রোগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে স্বাস্থ্য 
পালনে বাধ্য করা হয়। আর ছিতীয়টি ্বার। নীরে!গ, কর্মক্ষম, উচ্ছুল শরীরের . 
আনন্দমুখর ছবিটি তুলে ধর] হয়। এটি হল আচরণমূলক শিক্ষ/। জীবন ধারণ 
আর স্বাস্থ্যপালন-_এ ছুটি শিক্ষা একই ধারায় প্রবাহত। শিক্ষার্ার মনে ও. 

আচরণে এই সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য ঠিক রেখে স্থাস্থ্যশিক্ষ। দে ওয়া কতথ্য। 

(২) স্থাস্থ্শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থার স্বাস্থ)পালনে 
অভ্যস্ত করে তোলা। বিগ্ভালয়ে স্বাস্থযসম্পর্কে যে জ্ঞান শিক্ষাথারা অঞ্জন 

করবে সেই জ্ঞান অন্সারে শিক্ষার্থার যাতে জীবন ধাপন করতে শেখে সেটাই 
হল স্থাস্থ্যশিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য । এর জন্তে প্রথমতঃ, শিক্ষা্থীর। কথায়-কাজে 
লেখা-পড়ায়, চলা-ফেরায়, ওঠা-বসায়, আচাঁর-আচরণে সব্। স্বাস্থ্যবিধি পালন 

করবে। দ্বিতীয়তঃ, আনন্দ উপভোগে, অবসর বিনোদনে, স্থাস্থাপ্র অনুষ্ঠানে 

শিক্ষার্থা অংশ গ্রহণ করবে ও কর্মসম্পাদনার জন্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ স্থষ্ট 

করবে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থী পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্থাস্থ্প্রদ 
সপ ্ যসঞপ ২ সাপ 

1. +70561655016 0£ 0:95 ০008 0100; 19 1706 51380051650. 17698]0 100 & 

102060. 71817 খে 806165007 3150001067:5 1700 ৪. 56. 210 2001৬ 01810) 02 &. 

0171561160 01951006+-201700971016, (285 20670100060 ৮5 77০2 25, কত 11101076105 

118 17০ টি 00080002190. 109 4১৪০০, ) এ 
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জীবন যাপনের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং আপন-স্বাস্থা পালনের ছারা 

“অন্যের মনে প্রভাব বিস্তার করবে ৷ 

প্রথম লক্ষ্যে তত্বগত শিক্ষার ওপর আর দ্বিতীয় লক্ষো বাস্তবায়নের ওপর 

গুরুত্ব দেওয়] হয়। কারণ তত্বগত জ্ঞানার্জন ও স্বাস্থ্য পালন এক কথা 

নয়। অনেক চিকিৎসক ময়লা পোষাক-পরিচ্ছর্দ ব্যবহার করেন ও নোংর। 

স্থানে আহার-বিহারে তাদেব ঘ্বণ। হয় না। স্বাস্থ্য সম্পর্কে উচ্চথার্গের জ্ঞানার্জন 
করা সত্বেও তিনি নিজের জীবনে স্বাস্থাবিধি পালন করেন না। 

বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যশিক্ষায় একপ জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা আমাদের লক্ষ্য 

নয়। শিক্ষার্থী একদিকে যেমন সাবিক স্বাস্থ্যবিধির তত্বে জ্ঞানার্জন করবে, 
তেমনি আবার সে স্বতঃ্র্তভাবে ্বীয় জীবনে সেই অধীত জ্ঞানকে বান্তবাস্িত 
করবে-_-এটাই আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়। 

(৩) স্থান্ছ্যশিক্ষার তৃতীয় লক্ষ হল স্থান্ছ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে 
মানসিক জম্পর্কের উন্নয়ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষত। বিকাশে শিক্ষার্থীকে 
সাহায্য কর1। শিক্ষার্থী যেন তাঁর বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সভ্য, প্রতিবেশী, 
অঞ্চল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাস্থাভিত্তিক অবদান রাখতে পারে । 

দ্বিতীয়, বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন সুস্থ 
প্রাক্ষোভিক সীমগ্স্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়। তৃতীর়তঃ,শিক্ষার্থা যেন স্বাস্থ্যগত 
সমস্যার সমাধানে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সর্বদা সহযোগিতা ও 

সমন্বয়ের মনোভাব নিয়ে কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে । চতুর্থতঃ, গৃহস্থাপন, 

স্যানিটারী ব্যবস্থা, বিবাহ, মাতাপিতার পারস্পরিক (8:017021) সম্পর্ক 

ইত্যাদির সঙ্গে স্বাস্থ্যভিত্তিক লমন্যা জড়িত। শিক্ষার্থী যেন এসব সমস্যা সম্পর্কে 
বিশেষভাবে অবহিত হয়ে এগুলি সমাধানের দক্ষতা অর্জন করতে পারে। 
জঅবশেবে বল! ায়_গৃহ, সমাজ ও বিদ্যালয় পরিবেশের স্বাস্থ্যগত সৃখ-স্থবিধার 

জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অনুলারে শিক্ষাথী যেন হ্ব-শ্ব কর্ম 

গ্রচেষ্টা পরিচালনা করে। কারণ শিক্ষার্থীর মাধ্যমে দ্থাস্থ্যশিক্ষার ফলশ্রুতি 

ক্রমশঃ বিষ্যালয় থেকে গৃহে, গৃহ থেকে অঞ্চল, অঞ্চল থেকে জাতীয় এবং 

জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক প্রভাবে ক্রমশঃ সর্বস্তরে বিস্তৃত হুবে। তাই 

স্বাস্থ্যসম্মত মানবিক সম্পর্কের উন্নয়ন একাস্ত কাম্য। 
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(৪) স্থান্ছ্য জম্পর্কে শিক্ষার্থার মনে পৌর দায়িত্ববোধের (01০ 
15200591511) সঞ্চার কর! ও কর্তব্যপালনে উদ্দ্ধ কর। স্থাপ্ছ্য- 
শিক্ষার অগ্ততম লক্ষ্য । এর জন্ত প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে 
ষে ব্যক্তিগত স্থাস্থা-সংরক্ষণ ধেমন তার অধিকার তেমনি যৌথ বা সমট্টিগত 

স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ এবং এর উন্নন্ননে সক্রিয় সাহায্য কর। তার কর্তব্য। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থী প্রচলিত স্বাস্থ্যবিধি (768160 10165) যেমন 

আন্তরিকতার সঙ্গে নিজে পালন করবে তেমনি তাকে কোন বিধি স্বাস্থ্যসম্মত 

নয় প্রমাণিত হলে তার, পরিবর্তন ও পরিবর্নের মনোভাব পোষণ 

করতে হবে। 

তৃতীয়ত% অনেক স্বাস্থ্য সমস্। থাকে যেগুলি অর্থ নৈতিক ও সামাজিক 
অস্থাস্থ্যের বা অন্বস্থতার কারণ স্বরূপ। শিক্ষার্থী যাতে এগ্তলি সম্পর্কে 

অবহিত হয়ে মানবিক সম্পর্দের কার্ধকর উন্নয়নে যথাধথ ব্যবস্থা অবলম্বন কয়ে 

সেদিকে লক্ষ্য রাখ বিদ্যালয়ের কর্তব্য । 

চতুর্থত$, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ হ্বরূপ বিশ্বের প্রতিটি দেশ আজ পরম্পরের 
সঙ্গে মানবিক সম্পর্কে বিজড়ত। কোন দেশে সংক্রামক ব্যাধির প্রাছুর্ভাৰ 

অন্ত দেশে বিনাবাধাক় ছড়িয়ে পড়তে পারে । শিক্ষার্থীকে আজ একথা অবহিত 

হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের ন্ট তৈরি হতে হবে। 

পঞ্চমতঃ, বিগ্যালয় ও সমাজের যে-কোন স্বাস্থ্যস্থচক কর্মস্থচীতে শিক্ষার্থী 
যাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ্য নির্দেশ করতে হবে। 

অবশেষে বল! বায়_ বিদ্ভালয়। গৃহ ও সমাজের স্থাস্থা-সমস্যার 
সমাধানের জন্ত শিক্ষার্থী যাতে গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে 

সের্দিকে লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্য শিক্ষা। পরিচালন] কর। যুক্তিযুক্ত । 

স্বাস্থ্যশিক্ষার মুল্য বা লব্ধ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব নিতাস্ত কম নয়। 
বলা হয়, লক্ষ্য অপেক্ষ! লক্ষ্যে পৌছবার পথটি অনেক সমর অধিক মৃল্যবাঁন । 
এই পরিপ্রেক্ষিতে বল! ধেতে পারে যে, সমাজ ও রাট্্রীয় জীবনের একটি 

মাত্র ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রতিটি ঘান্ুষ জীবনের কয়েকটি বছর অতিবাহিত 

করে। সেই ক্ষেত্রটি হল বিগ্ালয়। সামাজিক যে কোন স্তরের মান্য 
বিষ্ভালযে অস্ততঃ সতের বছর শিক্ষালাভ করে। হ্তরাং বিদ্যালয়ের পাঠ 
শেষ করে শিক্ষার্থী যখন উচ্চতর শিক্ষ! অথব! কর্মক্ষেত্রে স্থনাগরিক হিসেবে 
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ফিরে যায় তখন তারা৷ তাদের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাল দ্বার গোটা 
সমাজজীবনকে প্রভাবিত করতে পারে । হুতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে যি 

অনুকূল স্বাস্থ্যবিধি শেখানে৷ যায় এবং শিক্ষার্থী যাঁদ সেই শিক্ষাকে জীবনের 
অঙ্গীতৃত বিষয় হিলেবে জীবন ধারার সঙ্গে মিশিয়ে একাকার করে নিতে 
পারে, তাহলে সমগ্র সমাজ ও জাতি উপকৃত হবে। এর দ্বারা জাতীয় 

জীবনের রূপ পালটে যাবে-এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ 

শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীব প্রভৃতি সকলেই 

গমাজের এক একটি অঙ্গ। এদের প্রত্যেকেই বিদ্ভাল্বের আনুষ্ঠানিক 

শিক্ষার সঙ্গে খাস্থ্যশিক্ষ। লাভ করেন। তাই সকলের প্রভাব সকল দিক 

থেকে সামগ্রিক জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করবে। সুতরাং প্রাতিটি 

বিদ্যালয়ে স্থাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা থাক। অত্যাবশ্যক । এর ছার স্বাস্থ্যশিক্ষায় 

অভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর সংখ্য। ক্রমশ: বৃদ্ধ পাবে। সমাজ-জীবনে এই শিক্ষার্থীরাই 
জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য-গ্রচেষ্টার গতিবেগ সৃষ্টি করবে। ফলে সমাজ হবে 

সুস্থ, সুন্দর ও সার্থক কর্মশীল জীবনের অধিকারী । আর এর ফলে 

্বাস্থ্যশিক্ষা হবে সত্যিই ফলগ্রচ্চ। 

€। স্বাস্থ্যশিক্ষান্প সাান্বণ নাতি (0670615] 101200010153 

01 76518) 17010086101) ) 2 

্বাস্থ্যশিক্ষার অত্যাবশ্যাকতা সম্পর্কে আধুনিক সভ্য ও সমাজ-সচেতন 
মানুষ ছিধাহীন। ব্যক্তি-বিকাশের মৃলক্ত্র স্থস্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। 

সুস্বাস্থ্যের আধকারী সবল, কর্মক্ষম ব্যক্তির সমাবেশে যে স্মাজ গঠিত হয় সে 
সমাজও হবে প্রাচুযময় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্থতরাং স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য কতকগুলি 
যুলনীতি অঙ্থদরণ করা যুক্তিযুক্ত। এই প্রসঙ্গে আমরা নিয়রূপ নীতিগুলি 
“অঙসরণ করতে পারি £ 

(১) আধুনিক স্বাস্থ্যশিক্ষার মুল নীতি হুবে ইতিবাচক (০5115) 

ও অনুশীলন ধনী । দ্বাস্থ্যশিক্ষার মৌলিক ছুটি ধারা বিভ্ধমান। একটিতে 
স্বাস্থ্য পালন ন। করার বিভীষিকাময় কুফল বর্ণনা দিস্সে শিক্ষার্থীর মনে ভীতি 
দঞ্চার কর! হয় এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠে বাধ্য কর। হয়। এর নাম নেতিবাচক 

শিক্ষা! (08£2052 €68013108)। দ্বিতীয়টিতে হ্থাস্থ্যশিক্ষার জ্রফল বর্ণন 
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করে শিক্ষার্থীর মনকে ব্যক্তি ও সমাজের স্থাস্থ্ারক্ষায় উদ,হ্ধ কর! হয়। 
এর নাম ইতিবাচক বা ম্বস্তিবাচক শিক্ষা (0510155  €58010105)। 
প্রথমটিতে স্বথাস্থ্যবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেই শিক্ষার সমাপ্তি 
ঘোষিত হয়! আর দ্বিতীয়টিতে শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিষয়বস্তকে 
জীবন ধারণেধন অঙ্গ হিসেবে আচাঁর-ব্যবহারে বাস্তবায়িত করে। এই 
অন্থশীলনধম অর্থাৎ ইতিবাচক শিক্ষাই হবে স্বাস্থ্যশিক্ষার অপরিহার্য যূলনুত্র । 

(২) - স্বাস্থ্যশিক্ষার দ্বিতীয় নীতি হল জীবনযাত্রার সাথে এই 
শিক্ষার একীকরণ (ঢ510) & স্বাস্থ্যপালনের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান 

অর্জনের সাথে সাথে শিক্ষার্থার1! যাতে সেই জ্ঞানকে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে 
একীকরণ করে প্রথমে অভ্যাসে ও পরে স্বভাবে (0৪086) পরিণত করতে 
পারে সেদিকে ত ক্ষ্য রাখা | *এই অভ্যাম ষখন চেতন মনের ধার! অবলম্বন করে 
অবচেতন মনের স্তরে প্রবেশ করবে তখনই হবে জীবনের সাথে প্রকৃত 
একীকরণ। তখন আর বাইরের জ্ঞান, নির্দেশ ব। উপদেশের অপেক্ষা না করে 
শিক্ষার্থার। স্বাস্থ্যবিধিকে স্ব-স্ব জীবনধারার সাথে স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে 
নিতে পারবে। স্থতরাং বি্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার্ধার। 
যাতে স্বাস্থ্যম্মত বিধি পালনে স্বাভাবিক ভাবে অভ্যন্ত হয়ে ওঠে সেরূপ 
অন্থশীলনের নীতি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। 

(৩) * স্বান্থ)শিক্ষার তৃতীয় নীতি হুল জমশ্্িকতা (00770:6- 
[)010515213259) ৪ অনেক শিক্ষার্থী নিজের জামা-কাপড়টিকে পরিফার রাখে 
অথচ দীত পরিষ্কার করতে ও নখ কাটতে তুলে যায়। শরীরতত্বে বিশেষজ্ঞ 
অনেক ডাক্তার ময়ল৷! কাপড় বাবহার করেন কিন্ত রোগীকে উপদেশ দেওয়ায় 
বেশ ওস্তাদ। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। স্বাস্থ্যশিক্ষার নীতি হবে ব্যাপক 
ও সামগ্রিক। শিক্ষার্থীর! স্ব-স্ব জীবনে যেমন পূর্ণাঙ্গ শ্বাস্থ্যবিধি পালন করবে 
তেমনি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তারা শ্বাস্থ্যসম্মত আচার-আচরণ 
অভ্যস্ত হবে। আংশিক স্বাস্থ্যবিধি পালনের অর্থ হল সামগ্রিক স্বাস্থ্য শিক্ষাকে 
অবহছেল। কর] । 

(8) স্থান্থ্যশিক্ষার চতুর্থ নীতি হবে প্রত্যক্ষ শিক্ষণ (97:20 
6800108) অপেক্ষা! পরোক্ষ শিক্ষণের (0001506 0: 170601028] 

€6৪15178) ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপণ £ বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক 
শিক্ষার সময়ন্ছচী অনুসারে স্থাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠ, খেলাধুলা, ব্যায়াম ও শরীর- 
চর্চার ব্যবস্থা থাকবে। এট হল প্রত্যক্ষ শিক্ষণ-ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে 
শিক্ষাকে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করতেই হবে । এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ষে ন্বস্তি- 
বাচক (0951056) হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আহুষ্ঠানিত 
জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীর জীবনধারার সামিল হয় সে জন্তে পরোক্ষ শিক্ষণের 
ওপর গুরুত্ব আরোপ কর? প্রয়েজেন। কিভাবে সেট! সম্ভব হবে? নভব 

[729107--2 ৫1) 
কা 



১৮ শিক্ষধ-প্রমঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

হবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিভ্ভালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকন্ের সমবেত গ্রচেষ্টান্ব 
ও সক্রিয় সহঘোগিতাম্। স্থাস্থ্যবিজঞানবিষয়ক জ্ঞান পরিবেশনে নিযুক্ত শিক্ষ ₹কে 
জানের বাস্তবধমঠ হতে হবে। তিনি নিজের জীবনে, ' আচার-আচরণে 
স্বাস্থ্যবিধি পালন করবেন। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীকে এরূপ স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর! বদি 
একযোগে স্বাস্থ্যবিধি পালনের দৃষ্টান্ত রাখতে পারেন, তাহলে শিক্ষার্থীরাও 
জানবে জীবনষাপনের ওটাই হুল আসল নিয়ম। এই সঙ্গে বিদ্যালয়ের 
গৃহ পরিবেশ, শ্রেণীকক্ষ, আলবাবপত্র, ইত্যার্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্থ তা শিক্ষার্থার 
মনে প্রভাব বিস্তার করবে। হ্াস্থাশিক্ষায় প্রত্যক্ষ শিক্ষণ অপেক্ষা এই পরোক্ষ 
শিক্ষণই হবে গুরুত্বপূর্ণ নীতি । 

্বাস্থ্যশিক্ষার মৃজ নীতির (11701016 0£ 06910) 200080102) লঙ্গে 

জানুষ্ঠানিক স্বাত্ছ্যশিক্ষণের সাধারণ কতকগুলি নীতি (0676181 
00100109165 0£ [7০810 116501)1778) * সম্পর্কে অবহিত হওয়। শিক্ষকদের 

অবশ্ কর্তব্য । সেই নীতিগুলি হল £ 

(১) সমাজ, পরিবার, শিক্ষার্থার আগ্রহ এবং প্রয়োজনভিত্তিছ্ধে 
স্বাস্থ্যশিক্ষণের ব্যবস্থা কর। কর্তব্য । 

(২) স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনস্তাত্বিক, সমাজতান্িক, 
লাংস্কৃতিক এবং অর্থ নৈতিক উপাদানগুলির (8806015) পরিপূর্ণ বিবেচনা 

সাপেক্ষে ্বাস্থ্যশিক্ষণের ব্যবস্থা কর] কর্তব্য | 

(৩) স্বাস্থ্যশিক্ষণ প্রসঙ্গে পরিবেশিত তথ্য ইবে সম্পুর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক । 

(৪) শিক্ষার্থীব জীবনবিকাশের স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে (0:0101065৪- 
81119065710. 05610 16৮০] 0£ 0)260115) স্বাস্থ্য সম্পকিত ব্যবহারিক 

লমন্ত। লমাধানে তাকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। 

(6) স্বাস্থাশিক্ষণ হবে বিস্তালয়ে পাঠ্যস্থচীর অন্ততূক্ত অংশ এবং 
শিক্ষণের নীতি (01050179165 ০: 16910715) ছার] নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত । 

(৬) অবশেষে, বিস্তালয়-লমাজের যেসব স্থাস্থ্য-কর্মন্থচী এবং অনুরূপ 
গ্রচেষ্টা ব্যক্তিগভ ও লমট্টিগত জীবনের উন্নয়নের জন্ত পরি কন্পিত ও দম্পাদিত 

হয়, আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যশিক্ষণ হবে তার অপরিচ্ছেদ্ত অংশ। 

পরপর লস 

ন: 5017008 1716916) 11:01:08 086. 27 52160660141 50180019 04৫ 1061198, 

85701477287 ৩- ই. 0 5. 2১070586563, 



ভিতীয় অধ্যায় 

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত্ত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
[8১619910081 20 (00100710500169 [75 0167)6] 

অধ্যায় পরিচয় 2 ইংবাজী 75815 শব্দটির ৰাংল। প্রতিশব্দ ইসেৰে ্বাস্থাবজ্ঞান' 

ৰ! 'স্বাস্থ্যতত্ব' কথাটির ব্যবহার কৰা হয়েছে। ব্যাক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাস্থাবিজ্ঞ।নের প্রাসঙ্গিক 
অংশগুলো এখানে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আলোচন। কর হল। মনে রাখা দরকাব, তৃতীয খণ্ডের 

প্রতিটি অধাধের বিষযবস্ত অন্যান্ত অধ্যায়ের বিষযবস্তব পরিপুবক । 

সুক্মাতিস্স্ম যন্ত্রমহ্ি ও বিচিত্র উপাদান নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের শরীর 
ও মন গঠিত। “দেহ ও মনের হ্ুস্বতা সংরক্ষণ কর! আমাদের ব্যক্তিগত দারিত্ 
ও কর্তব্য। আবার স্বাস্থ্যসংরক্ষণে ব্যক্তির প্রতি বাক্তির কর্তব্য এবং দায়িত্বও 
অনন্বীকার্য। কারণ, পারস্পরিক দ্বায্রিত্ব ও কর্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের 
সমষ্টিগত 'দ্বাস্থ্যোন্নয়ন সম্ভব হয়। তাই ব্যক্তিগত স্থাসঙ্ক্য ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্য 
পরস্পর নিবিড় সম্পর্কে সম্পকিত, যেন একই মুদ্রার বিপরীত দ্দিক মাব্র। 
সম্পর্কের নিবিড়তা থেকে আমরা স্বাস্থাপালনের ছুটি অবিচ্ছেদ্য প্রান্ত লক্ষ্য করতে 
পারি--একটি হল ব্যক্তিগত স্থাস্থ্যবিজ্ঞান (7১615009581 নি 9£15189) এবং 

অগুটি হল সমগ্রিগত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (00120000191 [7561606) | 

/ 

৯ ২ /ধ্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিত্ভান (06150108] [রড 2167)6) 5 

(কেবলমাত্র ব্যক্তিকে নিয়ে যে স্বাস্থ্যতত্ব গভে ওঠে তাকে আমরা ব্াক্তিগত 

স্বাঘ্যবিজান বলতে পারি। , ব্যক্তিন্ন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অপরিহার্য বিষয়গুলোকে 
আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে আমর] ছুটি প্রধান স্তরে ভাগ করে নিতে 

পারি, যথা--(১) দেহগত স্থান্থ্যবিজ্ঞান এবং (২) পরিবেশগত 
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। তবে উল্লিখিত বিভাগঘ্বয়কে পৃথক প্রকোষ্ঠে রেখে 
চিন্তা করা যায় না। কারণ এদের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি নিবিড়। 
ব্যক্তির দেহ-মনের কার্ধাবলী, স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি ও উন্ন্বন বুল পরিমাণে প্রাকৃতিক 
প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্তে ব্যক্তিকে পরিবেশের 



০ শিক্ষণ-প্রসজে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

কুম্বভাব এড়িয়ে স্বাস্থ্যসম্মত প্রভাবকে গ্রহণ করতে হয়।' অন্তথায় দেহযস্ত্রে 
প্রক্রিয়া অচল হুয়ে পড়ে এবং যুগপৎ দেহ এবং মনের খ্থাস্্যহানি ঘটে । 

(১) দেহগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞভান £ পরিমাণ ও চরিত্রগত বিচারে নরদেহ 
ও তার যন্ত্রাদির কার্ধাবলী অতি জটিল ও স্থবিস্তৃত। এ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান 
অর্জন কর! বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব নয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাই 
দেহগত পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবেন। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রসহ সাধারণ 
মানুষ স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্ত দেহগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ 

জ্ঞান অর্জন করবেন_-এব্যিয়ে মতভেদ থাকতে পারে না । (তবে শিক্ষকরা, 

বিশেষত স্থান্থ্যবিজ্ঞানের শিক্ষক (চ75616156 €৪৪০1)67) যে দেহতত্ব 

(চ5819109£5) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন সেবিষয়েও দ্বিমত থাকতে 

পারে না।। অন্যথায় তার পক্ষে স্বাস্থ্যবিধি পালনের সঠিক শিক্ষাদান কর! 
সম্ভব নয়।' দেহগত স্থাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে দেহযন্ত্রের গ্রানঙ্গিক যে বিষয়গুলো 

আঁলোচন। কর] বিশেষ দরকার তা হল-_ 

(ক) ' দেহ কন্কাল ও মাংসপেশী £ দেহ কল্কাল ও মাংসপেশীর 
গঠনের উপর ব্যক্তির দৈছিক সৌষব ও মৌনর্ধ নির্ভর করে। অস্থি ও 

পেশীর উন্নয়ন এবং বৃদ্ধি নির্ভর করে বিশ্তদ্ধ রক্তপ্রবাহ, পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশুদ্ধ 

টি পানীয় সরবরাছের ওপর | এর সঙ্গে শ্রম, বিশ্রাম, নিদ্র। 

পেশীর পুষ্টি ও বিশুদ্ধ বার প্রক্রিয়া জড়িত। তাই স্বাস্থ্যসম্মত ব্যায়াম, 
বিশ্রাম, আহার, নিদ্রা ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের বিষয় অবহিত হওয়। প্রয়োজন । 

অস্থি, ও পেশীর পু্ির সাথে স্বাস্থ্যসম্মত অঙবিস্তাসও (8০০৫ 79050816) 

জড়িত। বিদ্যালয় জীবনেই স্বাস্থাসম্মত অঙ্গবিস্তাসে অভ্যন্ত হওয়। প্রয়োজন । 

অন্তথায় বয়োবুদ্ধির সাথে সাথে অভ্যাসগুলোকে আর সংশোধন কর! সম্ভব 

হয় না। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের সামনে নানা ভঙ্গিতে বদতে, দাড়াতে বা চলতে 

দেখ। যায়। 'সামনে ঝুকে বস, ঘাড় কাত করে একপায়ে 
ভর করে দাড়ানো, ডেস্কের ওপর ভর দিয়ে দাড়ানো বা! 

কথা বল! গ্রভৃতি কুঅভ্যাস শিক্ষকের দৃষ্টি এড়ানে। উচিত 

নয় অনেক সময় এগুলি শিক্ষার্থীদের হীনমন্ততা থেকেও উদ্ভূত হয়। (অল্ল 

বয়স থেকেই শিক্ষার্থীদের বসা, দীড়নো ও চলার কুঅভ্যানগুলে! দূর করা 

গ্রয়োজন ॥: বিশ্রামের জনা শয়ন প্রক্রিয়াও শ্বাস্থাসম্মভ অঙ্গবিন্যাসের অবিচ্ছেদ্য 

স্বাস্থ্যসম্মত 
অঙ্গবিস্তাস 
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বিষয় । স্থাস্থ্যসধ্ঘত উপায়ে শয়ন ন। করলে শ্বাস প্রশ্থাসজনিত ব্যাথা ত ও পেশীর 

বেদন। স্ষ্টি হতে পারে। পৃষ্ঠদেশের সমতলে শয়ন করাই বাঞ্ছনীয়) খেলা- 

ধূলার সময় £অনেককে বিশ্রী অঙ্গতঙ্গী করতে দেখা যায়। এগুলি সংশোধনের 

দায়িত্ব ক্রিয়া-শিক্ষকের (91551581 05000 0601) 1) 

(খ) দৈহিক পরিচালনতন্ত্রঃ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল মোটামুটি 

কয়েকটি তন্ত্র দেহরাষ্ট্রের কার্য পরিচালন করে। ব্যক্তিগত স্থান্থ্যবিজ্ঞান 

গ্রদঙ্গে এসব তত্ত্রের কার্ধাবলী সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা ও অনুকূল 

াস্থ্যবিধি পানে অভ্যস্ত হুওয়। নিতান্ত প্রয়োজন। 

মানবদেহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখধোগ্য তন্ত্র হল ন্ায়ুতন্্। সংজ্ঞাবাহী ও 

আজ্রাবাহী ন্বাযু মস্তিষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় মান্য বুদ্ধি, স্মাতি, 'বিচার- 

বিবেচন] প্রভৃতি দ্বার! স্বীয় কর্ম পরিচালনা করতে পারে। স্বাস্থ্যসম্মত 

অভ্যাস দ্বারা আমর যে বাঞ্চনীয় দক্ষতা অর্জন করি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত 

হই তা এই মস্তি সহ আমুতগ্ত্রের স্থাস্থাসম্মত প্রচেষ্টা! ॥ “তাই মুতের 

অবসাদ দূরীকরণ, উদ্ভম ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জঙ্য স্বাস্থাপ্লদ বিশ্রাম, অবসর 

বিনোদন, আনন্দ উপভোগ প্রভৃতির ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। 

, মানবদেহের দ্বিতীয় উল্লেখষোগ্য তন্ত্র হল পরিপাক য্্র। পরিপাক 

সতের স্বাস্থ গ্রধানতঃ ছুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, দৃস্তসহ মুখ- 

গহবরের কথ! উল্লেখ কর! হায়। “প্রতিদিন দীতসহ মুখগহবর পরিষ্কার- 

পরিচ্ছন্ন রাখ। প্রয়োজন। অকালে উঠে মুখ ধোয়! ও দাত মাজার অভ্যাস 

না থাকলে মূখে ছৃরন্ধ হয়। শ্রেণী কক্ষে কোন শিক্ষার্থীর মুখের দুর্গন্ধ 

অন্টের শ্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটে। অকালে দত্তহীন হলে একদিকে ধেমন 

মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় অন্তদিকে তেমনি এর দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়ারও ব্যাঘাত 

ঘটে। জাত ও মুখের স্বাস্থারক্ষার জন্ত মাঝে মাঝে ঈষৎ উষ্ণ জলে কুলুরুচ 

কর! উচিন। এর দ্বারা টন্দিলের বোগ থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। 

পরিপাকযন্তের স্বাস্থ্যোন্নয়নের ছিতীয় বিষয় হল খাস্ঠ গ্রহণ ও হজমের উপযোগী 

্বাস্ানশ্মত বিধি পালন। পরিপাকংক্রিঘা শুরু হয় মুখগহ্বে গৃহীত খাদ্য চর্বনের 

লাথে পাথে। এই প্রসজে শক্ত ও পরিচ্ছন্ন দাত এবং মুখগহ্বরের 

প্রয়োজনীয়তা! অনস্বীকার্ধ। এছাড়া স্থ্যম খাদ্ঘগ্রহণ, -থাস্ভ ভালভাবে 

চর্ঘন, আহারের পর বিশ্রাম করা 3 পাকস্থলীকে অন্ততঃ চার ঘণ্টা 
পি 



২২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

বিশ্রাম দেওয়া, আহারের সময় মানসিক শাস্তি বজায় রাখা, প্রধান খান 

গ্রহণের পর একটু টকদ্রবা আহার কর', লিভারের ক্রিয়। ভাঁল ন। থাকলে 

যতদুর সম্ভব স্মেহজাতীয়, পদার্থ বর্জন করা, খেলাধূলার পর উপযুক্ত বিশ্রাম 
নিয়ে তার পর খাগ্যগ্রহণ করা, ত্রুত বেগে আহার না কর! প্রভৃতি সাধারণ 

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অভ্যাস নিতান্ত গ্রয়োজন | 

শ্বীসযন্ত্র দেহরাট্টের তৃতীয় উল্লেখষোগ্য তন্ত্র। শ্বাস্যস্থের প্রধান দ্বার হল 

নাসিকা। আমর! নাসিকা দ্বার! বিশুদ্ধ বায়ু প্রশ্বাসরূপে গ্রহণ করি ও দূষিত 
বাযু নিশ্বাস ছিসেবে ত্যাগ করি। তাই নামিক] পরিক্ষার রাখা স্বাস্থ্যসম্মত 

কাজ।! হাচি, কাশি, কণনালী বৃদ্ধি, সর্দি প্রভৃতি নাসিক! যন্ত্রের সাধারণ 

রোগ। শ্রেণীকক্ষে ছেলেমেয়েদের সর্দি হলে মুখ দিয়ে শ্বাসক্রিয়! চালাতে 

দেখা ধায়। অধিক দ্িন এরূপ রোগ ভোগের পর অনেকে নামিকার পরিবর্তে 

মুখে শ্বামপ্রশ্বাস পরিচালনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। নাক-মুখ পরিষ্কার রাখলে 

এসব সাধারণ রোগ থেকে অব্যাহতি যেমন পাওয়! যায় তেমনি পরিষ্কার- 

পরিচ্ছন্নতার'ফলে সমষ্টিগতভাবে শ্রেণীকক্ষে অন্টের ঘ্বণার পান্র হতে হয় না| 

(শ্বাসযন্ত্ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রম্তসংবহন তত্র ৷, দৈহিক শ্রমের সময় 

স্বাস-প্রশ্থাসের ক্রিয়া ক্রুততর হয়, রক্তস্ধালন-প্রক্রিয়াও সেই হারে ত্বরান্বত 

হয়। (তাই স্বাভাবিক জীবনঘাত্রায় পরিশ্রমের সঙ্গে বিশ্রামের অন্ুপাত ঠিক 
রেখে চল] ক্ডব্য 1 শিক্ষার্থীদের ব্যায়ামের পর ত্শ্রামের প্রয়োজন । ব্যায়ামের 

পর বিশ্রাম না করে ঘর্মাকদেহে দান কর। উচিত নয়। অনেকক্ষণ দাড়িয়ে 

থাকায় হৃদপিণ্ডের অবসাদজনিত ছুবলত। প্রকাশ পায়। এট! অসম রক্তপ্রবাহের 

সঙ্গে জড়ত। তাই এসব সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন হওয়। প্ররোজন। 

ব)ক্তিগত স্বাস্থযব্জ্ঞান পরিপ্রেক্ষিতে দেহরাষ্ট্রের রেচনতদ্ত্রের কার্ধাবলী 
সম্পর্কে সকলের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। ক্ষুদ্রান্ত্রে ভৃক্ত দ্রব্য হজম 

হওয়ার পর অসার অবশিশ্টাংশ বৃহদান্ত্রর ভেঙ্র দিয়ে অবশেষে মলরূপে 

মলঘার দিয়ে বেরিয়ে আসে | প্রয্নোজনমত অথচ নিয়মিত মলত্যাগ কর! স্বাস্থা- 
বিধি পালনের উপায়'। রেচনতন্ত্রের এই অংশে নানাধরনের রোগজীবাণু যেমন 

জন্মে তেমনি পরিত)ক্ত মল রোগ-বিস্তারের সথযোগ সৃষ্টি করে। । এ সম্পর্কে 

্বাস্থাস'্মত উপায় অবলম্বন না করলে ব্.ক্তিশ্বাস্থ্য থেকে জনস্াস্থ্ বিচ্নিত 

হওয়ার সভাবনা খুব বেশী থাকে রেচনতর্ের দ্বিতীয় অংশ হল বৃ 
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(81005) এবং মুত্রস্থলী (১18162)। বৃক রক্তরসের দূষিত অংশ নিংস্থত 
করে বৃত্র্থলীতে সঞ্চয় করে। এই তরল অংশ আমর! মৃত্ররূপে পরিত্যাগ 
করি। মনের গায় যৃত্র সম্পর্কেও স্বাস্থ্যনম্মত উপায় অবলম্বন কর! গ্রয়োজন। 

€অজসৃত্রের বেগ পেলে চেপে রাখ। কখনও উচিত নয়। তাহলে যে-কোন 

মুহূর্তে ম্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে।' প$নপাঠনরত অবস্থায় অনেক 
শিক্ষার্থী মলমৃত্র ত্যাগে লজ্জা বোধ করে। এসম্পর্কে তাদের স্বাস্থ্যবিধি 

ঝুক্ষশীলনের শিক্ষ| দেওয়া শিক্ষকের বিশেষ কর্তব্য) রেচন্তন্ত্রের তৃতীয় ও 
চতুর্থ যন্ত্র হল ফুদফুস এবং চর্ম। ফুসফুস শ্বাসঘম্তের অংশ । আমরা প্রশ্বালরূপে 
অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং নিশ্বারূপে কার্বন-ডাই-অল্সাইন্ ত্যাগ করি। কার্বন- 

ভাই-অকাইড শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর । স্থতরাং একের নিশ্বাস যাতে অন্তের 

স্বাস্থ্যহানি না ঘটাতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা কর্তব্য। চর্মের উপরকার 

ত্র ক্ষত্র লোমকৃপ দিকে শরীরের অতিরিক্ত দুধিত পদার্থ ঘর্মরূপে বেরিয়ে 
আসে। আবার চর্ষের ওপর খোস-পাঁচড়া, দাদ, একজিম। গ্রসৃতি রোগ হয়। 

এগুলি অধিকাংশ দ্দেত্রে অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকার জন্তই হয়ে থাকে । তাই 
বিয়মিত স্নান করা, জীবাঁণুনাশক সাবান ব্যপার কর। ব্যক্তির প্রতিদিনের 

কর্তব্য হওয়া উচিত ] 

(গ্) জ্ঞানেক্দ্িয়সমূহ ৪ চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহবা! ও স্বক__-এই 
পঞ্চেন্দ্িয়কে বল হয় জ্ঞানেক্জিয়। কারণ এদের হ্বারাই আমরা মন ও হাদয়ের 

সাথে বহির্জগতের যোগাযোগ রক্ষা করি। এনদ্দের মধ্যে একমাত্র ত্বক ছাড়! 

সবগ্জলিঃই অবস্থান মন্তিফষের পাশাপাশি । প্রতিটি জানোন্্রয়ের কাজ পৃথক 

ও ৰিশেষ বিশেষ দিক থেকে তাৎপর্ধপূর্ণ। তবে প্রয়োজনীয়তার বিচারে 

চক্ষুর কাজ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। 

বৃহ্ধ বয়স পর্বস্ত চোখের দৃষ্টিশক্তি অঙ্ষুন রাখা হুস্থাস্থ্যের লক্ষণ। 

গ্রতিছ্ছিন চোখ ধোকা! ছাড়াও মাঝে মাঝে চক্ষু-পরিষ্কারক লোশান 

ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। অনেক ছাত্র খুব নিকটে অথবা অতি দৃরদ্বে 

বই রেখে পড়ে, অনেকে আবার অতি ক্ষীণ আলোতে বা অত্যধিক উজ্জল 

আলোতে পড়াগ্তনা৷ করে৷ এরপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই চোখের 

ক্লান্তি আনতে পারে ও দৃ্টিসংক্রান্ত স্থাস্্যহানির সম্ভাবন৷ 

খাকে। এসম্পর্কে নির্ভুল স্বাভাবিকতা »ক্ষু্ণ রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি 

২ 
চু 
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পালনের শিক্ষ। দেওয়া প্রয়োজন । আলো-বাতাসহীন শ্রেণীকক্ষ, ব্াকবোর্ডের 

অন্পষ্ট লেখা অথব। চোখের পীড়াদায়ক চাকচিক্য, দূর থেকে কোন ছোট 

লেখা ব! চিত্র দেখতে বাধ্য কর-_ইত্যার্দি অস্বাস্থ্যজনিত প্রক্রিয়ার ফলে 

ৃষ্টিসংক্রান্ত স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। শিক্ষালাভের অপরিহার্য ইন্দ্রিয় এই 
চোখ। তাই চোখের স্বাস্থ্য অক্ষ রাখার জন্ত সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন 

কর। প্রাথমিক প্রয়োজন। 

চোখে দেখা ও কানে শোন] শিক্ষালাভ প্রসঙ্গে সমান গুকত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া 
অথচ কর্ণের স্বাস্থ্যসম্পর্কে অনেককেই প্রায়ই অ'হেলা করতে দেখা যায়। 

ছোট ছেলেমেয়েদ্রের কানে ময়ল। জমে, কান পাকে, পুর্জ 

পড়ে, ফলে শ্রবণশক্তি হাস পায়। স্বতরাং 

সাধারণচাবে কান পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য এবং রোগ হলে 

চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়াও প্রয়োজন । ছোট ছেলেমেয়েদের কর্ণের 

স্বাস্থ্যবিধি পালনেয় জন্য শিক্ষক্ক ও অভিভাবকদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 

কর] দরকার । 

কর্ণ 

শ্বাঘতন্ত্ব প্রসঙ্গে নাসিকার কথা বলা হয়েছে। শ্বাসপ্রশ্বাম ছাড়াও 

নামিকার অন্ততম ধর্ম হল গন্ধ উপভোগের ক্ষমত] সঞ্চার করা। সঘ্দি, কাশি 

প্রভৃতি দ্বার! আক্রান্ত ব্যক্তি কখনও গন্ধ অনুভব করতে 

পারে না। অথচ গন্ধ দ্বার আমর] বিশ্তদ্ধ ও দূষিত বায়ুর 

পার্থক্য বিচার করে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা] 

করতে পারি । তাই নাসিকার ষতু ও সে-সম্পর্কে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি পালন 

অপরিহার্য কর্তব্য । 

নাদিকার পরেই উল্লেখযোগ্য জ্ঞানেন্িয় হল জিহবা । 'গন্ধ ও হ্বাদ 

পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িত। জিহব! হল সেই স্বাদ-ইন্দরিয়। 
স্বাদ, অনুভূতি আমাদের খাগ্চের বিশুদ্ধতা ও দুধিত 

উপাদান বিচারে সাহাধ্য করে । আবার জিহ্বা ও তার আহ্ষঙলিক ুক্ষরযস্তরাদি 

শব উচ্চারণ, খাছ গ্রহণ এবং চর্বনে সাহাধা করে। মৃতরাং গিহব। সম্পর্কে 
বাস বিধি পালন কর? ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য ।* 

নানিকা 

জিহ্বা 

* তক সম্পর্কে পূর্বেই বল! হয়েছে। 
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(২) পরিবেশগত স্থান্থ্যবিজ্ঞান 8 ব্যক্তিগত স্থাস্থ্যবিজ্ঞানের 
দ্বিতীয় পর্ধার হল পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। কারণ শুধু দেহ ও দেহগত 
যন্ত্রাদি পরিফার-পরিচ্ছন্নতার ওপর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নির্ভন্ন করে না। তার 

সঙ্গে পরিবেশগত ্বাস্থ্যবিধি পালনের প্রয়োজন হয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! 

ষেতে পারে যে, এই আলোচ্য পহ্বেশ বলতে বহু বিস্তৃত সমাজগত বিষয় 

নয়। এটা শুধু ব্যক্তিস্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত সংকীর্ণ অর্থে 
পরিবেশগত স্বাস্থা- 
বিজ্ঞানের উপাদান ব্যবহৃত পরিবেশটুকুই আমাদের আলোচ্য বিষয়; যেমন, 

দেছের পুষ্টির অভিব্যক্তি হল এর বুদ্ধি (৫০01) ও 

বিকাশ (06510170190) | এর জন্ত ব্যক্তি শ্ব-্য পরিবেশে স্থষ্ম খাস, 

বিশ্তদ্ধ বাধু ও স্র্ধালোক, উপযুক্ত ভাপ, শ্রম, ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রা, 

(পোষাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা, রোগ-নিরাময় ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা! করে। 

এগুলিই হবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরিবেশভিত্তিক স্বাস্থ্যবিধি । 

দেঁহ-পুষ্ধির অন্যতম ও অপরিহার্য উপাদান হুল বিশ্তদ্ধ ও টাটকা এবং 

স্থষম খাগ্য । কি কি উপাদানযুক্ত খাগ্ঘ গ্রহণ করলে স্ব্যম খাদ্য হতে পারে, 

টাটক] ও বিশুদ্ধ খাচ্য নির্বাচন, খাছ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি, রন্ধন ও ব্যবহারের 

্বাস্থ্যসম্মতই প্রণালী প্রভৃতি সম্পর্কে বাঞ্চনীয় অভিজ্ঞত! 

প্রাসকতিক হ্বাসথাবিধি থাকা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। তাছাড়া খান্-প্রস্গ 
ব্)ক্তিগতভাবে প্রত্যেককে কতকগুলি স্থাস্থ/সম্মত অভ্যাস 

গঠন করা প্রয়োজন। খাগ্গ্রহণের পূর্বে হাতমুখ ধোয়া; মানসিক উগ্রত॥, 
দুর্ভাবন', হিংসা-ছেষ বর্জন করা; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থালা-বাদন প্রভৃতি 

ব্যবহারের অভ্যাস অত্যাবশ্যক । 

বিশুদ্ধ বায়ু স্থাস্থারক্ষার অপরিহার্য উপাদান, এট! সর্ববারদীলম্মত। 

এই বিশ্তুদ্ক বায়ু শুধু ফুসফুসের শ্বাসক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন তা নয়, সারা 

বাধু, হুর্ধালোক দেহের ত্বকের ওপরও বিশ্তুদ্ধ বাধুব প্রয়োজন আছে। 
ও তাপ আবদ্ধ বাু অপেক্ষা সঞ্চালিত বাুর প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রে 

সমান। ত্বকের ওপর বায়ু সধশলনের জন্ শ্রীন্মপ্রধান দেশে পাতল! জামা- 

কাপড় ব্যবহার করা উচিত। স্বাস্থ্য নংরক্ষণে পরিমিত মাত্রায় তুর্যালোক ও 

ত্বাপের প্রয়োজনীয়তাও লমধিক। শুর্টকিরণে থাকে ভিটামিন 10 ও [ও 
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এগুলি রোগ প্রতিরোধের অনৃষ্ত উপাদান । শীতকালে আমাদের সকলেরই 
কুর্ষান করা প্রয়োজন। গ্রীক্ষকালে, সত্তিষ্ক বাদে সধাঙ্গে হুর্যকিরণ লাগানে। 

প্রয়োজন। ব্যবহৃত বিছানাপত্র মাঝে মাঝে বৌদ্রে দিলে রোগজীৰাধু 
ধ্বংস হয়ে যায়| শরীরের অবস্থ। অনুমারে মাঝে মাঝে বাু পরিবর্তনের 
ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত | 

শারীরিক শ্রমের কাজ অথবা ব্যায়াফ ও খেলাধূলা উভয়ক্ষেত্জেই 
পরিশ্রম হয়। তবে বাধাহ ও খেলাধূলাতে মানমিক আনন্দের অনেকখানি 
সুযোগ থাকে । উভয়ংক্ষত্রেই পেশীর উত্তপ্ততা বৃদ্ধি পাঁয় ও রক্র-সঞ্চালন এবং 
প্র-বাধাম শ্বাপ্রশ্বাস-ক্রিয়! দ্রুত চলে । স্ুম্বাস্থ্যের প্রয়োজনে একরসপ 

রে শারীরিক আরম নিতান্ত গ্রয়োজন | আবার শারীরিক শ্রঙ্ 
ম 

মানপিক প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে। তবে অতিরিক্ত 

ক্লান্তি পরিত্যাগ করা উচিত এবং শরীরের অবসাদ বা ক্লান্তি দূব করার 
দন্ত প্রয়েেজনমত বিশ্রাম ও নিদ্রার দ্বার ক্ষয়পূরণ করা দরকার । অবসাদ ৰা 

দুর্বলতার ঞন্ত অথবা শুনিদ্রান্ন অভাবে শ্রেণীকক্ষে অনেক ছাত্রকে তন্দ্রাচ্ছ্ 

অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় । এর কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিকারের জন্ত 

শিক্ষকের পক্ষ থেকে উপযুক্ত বাবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া ঘুম ও 

বিশ্রামের জন্ত শ্বাস্থাসম্মত অভ্যাস গ্রহণ কর। প্রত্যেকের পক্ষে প্রয়োজন । ছয় 

থেকে এগারদবছরের ছেলেমেফচেদের অন্ততঃ সাত ঘণ্ট। ঘুমানে গ্রয়োজন। 

রাত্রি ১০ট। থেকে ভোর €ট। পর্যন্ত নিদ্রার জন্য সময় নিিই কর; উচিত। 

বিনিত্র অবস্থ। ষেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তেমনি অতিরিক্ত নিদ্রা জীবনী- 

শক্তি হ।(স করে, আলস্তকে গুশ্রয় দেয়। স্থতরাং স্বান্থ্যপালন প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য- 

সম্মত নিত্র। ও বিশ্রামের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা উচত। 

ইংরেজীতে অভ্যাসকে বল! হয় দ্বিতীয় শ্বভাব বা প্রকৃতি (72616 15 

কাজে 676 58০0100. 1380) ছোট কাল থেকে স্থাস্থ্য- 

্বাসথামণ্মত বিধির অন্যান করলে বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সেগুলি 

৪84 ব)ক্তির প্রকৃতিতে রূপাস্তরিত হয়। তাই বিস্তালয়- 

জীবন থেকেই স্থান্্যবিধি পালনের ওপর শিক্ষার্থীর প্রবণতা বৃদ্ধির চেষ্টা 

কর! উচিত। প্রসঙ্গত শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যাভ্যাসের জন্ত শিক্ষক ও অভিভাবকের 

সমঘাত্রিত্ব ও কর্তব্যের বিষয়গুলি উল্লেখ কর! যেতে পারে। প্রথমতঃ, 
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বিস্তালয়ে শিক্ষার্থীর। যাতে শ্রেণীকক্ষ, ব্যবহার্য আপবাবপত্র, পুস্তক ও পত্রপত্রিকা 

পরিষ্কার-পরিচ্ছ্প রাখে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে 
লেখানে কর্ষ, থুথু না ফেলা, খালি মুখে না হাচা, মলযৃত্রের বেগকে চেপে 
না রাখা এবং মলযৃত্র ত্যাগের পর হস্ত পদাদি পরিষ্কারের জন্ম সাবান ব্যবহার 
করা, পায়খানা ও প্রআাবখানায় প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করা প্রভৃতি 
অভ্যাস স্বাস্থ্যবিধিসম্মত। তৃতীয়ত, শিক্ষার্থী যাতে ্ব-স্য পোশাক-পরিচ্ছদ 
পরিষ্কার রাখে, নথ কাটে, গ্লাত মাজে, টিফিন গ্রহণের আগে ও পরে ভাল- 

ভাবে মুখ ধোয় সেদিকে& নজর দ্রিতে হবে। চতুর্থতঃ, ব্যায়ামের সময় 
শিক্ষার্থীর যাতে স্বাস্থ্যবিধি পালন করে, প্রষ্োজনীয় পোশাক ব্যবহার 

করে, খেলাধূল। বা ব্যায়ামের পর বিশ্রাম গ্রহণ করে, খেলতে খেলতে 

জলপান বা টিফিন গ্রহণ ন। করে সেদিকেও প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়] প্রয়োজন । 
পঞ্চমতঃ, হৃসমঞ্জস দেহসৌন্দর্ষের জন্ত ওঠ|, বসা, দীড়ানো. লেখাপড়ার 
ভঙ্গীমা যাতে অস্বাস্থ্যকর ন1 হয় তাও লক্ষ্য করা এবং শিক্ষার্থাকে স্বাস্থ্যসম্মত 
আচার-আচরণে অভ্যন্ত করানো প্রয়োজন । বষ্ঠতঃ, খাগ্ঘগ্রহণের ব্যাপারে 
শিক্ষার্থী যাতে সময়মত আহার, পরিমিত আহার, ক্ষুধার আহ্বপাতিক আহার, 

স্থসিদ্ধ সামগ্রী আহার, খাছাদ্রব্য গলাধকরণ না করে চন করা, পরিফার 

বামনপত্রে আহার করা, ঠাণ্ডা ও বাপি খাদ্য বর্জন করা, গুরুপাক খান ন! 

খাওয়া, হোটেল-রেই্ুরেপ্ট ও বাজারের আলগ। স্থানে রক্ষিত খা গ্রহণ ন। 

করার অভ্যান গঠন করতে পারে সেদিকে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়কেই 

সভ্ভর্ক দৃহি রাখতে হবে। 

অবশেষে বলা! যায়, শিক্ষার্থীকে রোগ প্রতিরোধের বা প্রতিকারমুলক 
ব্যবস্থায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। আমাদের দেশে খতুতে খতুতে ভিন্ন 

ভিন্ন রোগের প্রাছুর্তাব ভক্ষ্য করা যায়। কখনও বা গ্রামের ছু-একজনের 

মধ্যে বিশেষ রোগ দেখ। দিলে সে রোগ ছড়িয়ে পড়ে সকলের মৃধ্যে। তাই 

ত্বন্ব স্বাস্থ্যবিধির জন্য সাময়িক রোগের (কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ) টিকা, 
ইনজেকশন প্রভৃতি গ্রহণ করা কর্তব্য। এছাড়া হ্ঠাৎ কেটে গেলে, পুড়ে 
গেলে, অস্থি ও পেশীতে আঘাত লাগলে মালিশ ও প্রতিষেধক ওধষধ ব্যবহার 

করতে এবং প্রাথমিক* চিকিৎসায় (8150 ৪19) শিক্ষাথীকে অভ্যন্ত করা 

প্রয়োজন । মানের সময ও মলত্যাগের 'পরু সাবান ব্যবহার কর।, মাঝে মাঝে 



৯৮ | শিক্ষণ-প্রসঙ্ে পদ্ধাত ও পরিবেশ , 

গরম লবণাক্ত জলে মুখ কুলুকুচু করাও গ্রতিরোধমুলক স্বাস্্যবিধির অস্তভূক্ত 

বিষয়। এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীকে অভ্যন্ত করানে। প্রয়োজন। এরূপ অভ্যাম 

ব্যক্তিকে স্ুম্বাস্থ্যের অধিকারী করবে-_-এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । 
4 রর 

২ ; সমস্িগত স্বাস্থ্য বিত্ভীন (0০009075165 চুন স816196) £ 

ব্যত্িকে নিয়েই সমষ্টি । তাই সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ছাড় ব্যক্তিগত স্থাস্থ্য- 

বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বলা যেতে পারে উক্ত বিষম ছুটি একে অন্ডের 

পরিপূরক । প্রাচীনকালের ন্তায় বর্তমানে মান্গষ আর বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস 
করে না। জনসংখ্যার দ্রুত সম্প্রনারণ ঘটেছে ও ঘটছে । ফলে, গ্রামে ও নগরে 

জনবসতির ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে। স্ব-স্ব স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্ত ব্যক্তির যেমন 
দায়িত্ব ও কর্তবা আছে তেমনি অগ্তের স্বাস্থ্য যাঁতে বিদ্রিত না হয় সেদিকেও 

তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক কথায়, সমাজে বসবাসকারী অধিবামীর। 

পরস্পরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি পাঁলনের জন্য পারস্পরিক দায়িত্ব পালন 

করবে__এটাই সম্টিগত স্বাস্থ্যবিধির যূলকথা। 

সমট্টিগত ভাবধারাঁকে নানা ভাবে নান৷ কথায় ব্যক্ত কর। হয়| সমষ্টিগত 

' বিষয়টিকে আমরা কখনও বলি সমাজ) কখনও ব। অঞ্চল, পরিবেশ ইত্যাদি । 

গ্রাম, নগর, স্বায়ত্বশাসনের অঞ্চলগুলি স্ব-স্ব তৌগোলিক সীমায় সামাজিক ব্ূপ 

ধারণ করে। তেমনি স্কুল, কলেজ, কারখান। প্রভৃতিও এক্রপ সমাজের এক 

একটি ক্ষুত্্ ক্ষুত্র সংস্করণ। ব্যক্তি ব! ক্ষুদ্রায়তনের জনসম্টি সব পময় সামগ্রিক 

স্বাস্থ্যবিধি পালনে সক্ষম হয় না, তখন প্রয়োজন হয় রাষ্্রীর সাহায্যের । 

আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণকর, তাই স্বাস্থ্য সংরক্ষণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ। ফলে জনম্থাস্থ্য পালনের জন্ত রাষ্ট্র বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। 

তাই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গড়ে উঠেছে জনব্বাস্থ্য বিভাগ (98115 76210) 

[06798100270 জিনব্বাস্থ্য বিভাগ' কথাটির মধ্যে 'স্মষ্টিগত ভাব্ধার 

বিস্তমান। সামাজিক স্বথাস্থ্যবিজ্ঞান (300181 [ন5816০), জনস্থাস্থ্যবিজ্ঞান 

(611০ ন581606), পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (ঢ/1:01)0001309] 

[7581519) গ্রভৃতি সমঠিগত ্ বাস্থ্যবিজ্ঞানের এক একটি রূপ। 

সমষ্টিগত স্থাস্থ্য-সংরক্ষণের ছুটি ভূমিকা বিষ্কমান, ধথা--(১) বেসরকারী 
ভুমিকা এবং (২) সরকারী ভূমিক!। 
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(১) বেসর কারী ভূমিকা ঃ বেসরকারী ভূমিকা হিসেবে নিয়লিখিত 
্বাস্থাসম্মত কর্মস্থচী উল্লেখষোগ্য : প্রথমতঃ, স্বাস্থাসম্মত অভ্যাস গঠন 
সমষ্টিগতভাবে সকলেরই কর্তব্য। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি গ্াসঙ্গে উল্লিখিত 

বিষয়গুলে! সমগ্রিগত স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রেও গ্রযোজ্য। অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নত। 
দ্বার। যেমন ব্যক্তিস্বাস্থ্যের হানি হয় তেমনি সমষ্ইিগত স্বাস্থাহানির ক্ষেত্রেও এর 

প্রভাব বিস্তৃত হয়| 

দ্বিতীয়তঃ, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি কর। সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধির অপরিহার্য 

অঙ্গ। সাধারণের ব্যবহৃত পুকুরের জল পরিক্ষার রাখা, স্ব-স্ব গৃহ পরিবেশ 
এবং অন্তের পরিবেশের মধ্যে নোংড়। নিক্ষেপ না করা, সাধারণের বাবহার্ষ 

ট্রেন, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সী প্রভৃতি যানবাহুনকে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে ব্যবহার করা, 
রাস্তাঘাট, পার্ক, ময়দান, খেলার মাঠ গ্রভৃতি স্থানে কলার খোসা, বাদামের 

খোসা, ময়লা, কাগজের টুকরো, সর্দি, কাশি, থুথু না! ফেল। সমষ্টিগতভাবে 

সকলেরই কর্তব্য। সমষ্টিগত প্রচেষ্টা থাকলে সর্বত্র সুন্দর স্বাস্থ্যবিধির পরিবেশ 

গড়ে উঠতে পারে। 

তৃতীয়তঃ সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে রোগের সংক্রমণ ও খতৃভিত্তিক 
রোগের প্রতিরোধ-পর্যায়ে সাবধানত। অবলম্বন করা প্রতিটি নাগরিকের 

সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য । সংক্রামক ব্যধিপগ্রন্ত ব্যক্তিকে সাবধানে সমাজের 

অন্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকতে হয়। অন্যথায় ব্যাধি ব্যক্তির জ্ঞাতসারে ব1 

অজ্ঞাতসারে সমাজের আরও পাঁচজনের মধ্যে অংক্রামিত হতে পারে । আবার 

আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন খতুতে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য কর যায়। 

যেমন, শীত কমে যাওয়ার সাথে সাথে বসস্তরোগ দেখা দেয়। এরূপ খতুগত 

ব্যাধির হাত থেকে পরিক্রাণ পাওয়ার জন্ত ইনজেকশান বা টাক। নেওয়ার 

প্রয়োজন। এর মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি পালনের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছাড়া সামাজিক 

বা সমষ্টিগত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ইঙ্গিত পুরা মাত্রায় বলবৎ । 

চতুর্থতঃ, বিগ্ালয়ের আহুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর! 
প্রথম থেকে যাতে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে মনোযোগী হয় ও ক্রমশঃ ত্বাস্থ্যবিধি 

পালনে অভ্যন্ত হয়ে ওঠে সেদিকে শিক্ষক ও অভিভাবকর্দের সতর্ক 

দৃষ্টি এবং সক্রিয় গ্রচেষ্টা থাকা অত্যাংশ্যক। বিদ্যালয় হুল সমাজ-পরিবেশ 
ও সমস্টিগত জীবনের প্রতিরূপ। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত 



ছঃ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

স্বাস্থাবিধি শিক্ষার জন্ত বিষ্ভালয়ই উপযুক্ত স্থান। ছোট থেকে গণম্থাস্থ্ 
সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করলে সমাজ-জীবনে এরাই হবে ম্বাস্থাসম্মত সমাঁজ- 
গঠনের মচেতন নাগরিক । 

(২) সরকারী ভূমিকা £ আধুনিক জনকলঢাণকর রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য 

ভূষ্ষিকা রয়েছে সমষ্টিগত শ্বাস্থ্যবিধানের ক্ষেত্রে । এর জন্ত রাষ্ট্রের একটি 
বিভাগের নামই হল জনম্থাস্থা বিভাগ (900115176910 06181 00061510 | 

গ্রামে, শহরে, মিউনিসিপ্যাল ও করপোরেশন এলাকায় রাষ্্ীরর জনন্াস্থা 

বিভাগ জনগণের স্বান্থ্যোক্নয়ের জন্ত ধে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন কবে লেগুলি পর 

পর উল্লেখ কর! হল £ 

(ক) বিশুদ্ধ পানীয় জল সববরাহ জনম্বাস্থ্য বিভাগের প্রথম কর্মশ্চীর 

অন্তর্গত। জলের এক নাম জীবন। জল ছাড় মানুষ বাঁচতে পারে ন|। 

বিশুদ্ধ পানীয় কিন্তু দূষিত জল ব্যাধি সম্প্রমারণের অতি সহজ ও উত্তম 
জল সরবরাহ উপায়। .তাই রাষ্ীপরিচালিত উপায়ে শহরে ও গ্রাষে 

জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। মিউনিসিপ্যাল ও করপোরেশন এলাকায় 

পাইপের সাহাষ্যে ঘরে ঘরে 'ও রাস্তার মোড়ে মোডে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ কর 

হয় । গ্রামে কুয়া খনন ও নলকৃগ বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। কোথাও 

ৰা গভীর পুক্ধরিণী খনন করে গ্রামবালীদের উপকার করা হয়। ছুভিক্ষ, 

সহাসারী, প্লাবনোতর ব্যবস্থা হিসেবে গভীর নলকৃপ বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

(খ) পুষ্টিকর ও টাটকা খাচ্য সরবরাহ জনন্থান্থা দপ্তরের অঠতম কর্তব্য। 

অসৎ ব্যবসায়ীরা খাগ্যে ভেজাল মেশাক, হাটে-বাজারে পচা মাছ, মাংস, 

ভিম বিক্রি করে। খাবারের দোকান, হোটেল, রেস্ট,রেন্টে বানি ও 

দূষিত খান্ত ক্রেতার্দের কাছে সরবরাহ করে। জনম্থাস্থ্য দ্র হাট-বাজার, 

দৌকান-পাট পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে ও এসব অসৎ ব্যবসায়ীদের ছাত থেকে 
ুিকর ও টাটকা জনন্থাস্থা রক্ষার চেষ্টা করে। ছুঃখের বিষয় আমাদের 

থান সরৰরাহ দেশে এরূপ প্রচেষ্টার দান যথেষ্ট উন্নত নয়। যানে 

জনসাধারণ পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ খাত, টাটক] শাক-সবজি, মাছ-মাংস, দুগ্ধ জাতীয় 

ব্য, তৈল-ঘ্বৃত ও অনুরূপ দ্রব্য পেতে পারে সেদ্দিকে সরকারকে আরও বেশী 

ভংপর হতে হবে। খাগ্য-সামগ্রীর বিশ্ুহ্গত। পরীক্ষা করে অপরাধীদের 

কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এসম্পর্কে দর্বলাধারণের 



ব্যক্তিগত ও সমটিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ৩১ 

মানসিক সচেতনতা ও সতর্ক দৃষ্টি না থাকলে শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় 
স্থল পাওয়। যায় না। 

(গ) শহরাঞ্চলে ময়লা, আবর্জনা সাফাই ব্যবস্থা পৌর কর্তৃত্বাধীনে 

পরিচালিত হয়। সাফাই ব্যবস্থার তিনটি পদ্ধতি উল্লেখষোগ্য। প্রথমতঃ, 
ময়ল! সঞ্চয় ও রক্ষার ব্যবস্থা, দ্বিতীয়তঃ, নোংরা, আবর্জনা! পরিবহণের 
ব্যবস্থা, তৃতীয়তঃ, এগুলিকে যথাসময়ে নষ্ট করে দেওয়া! অথবা শোঁধিত 
করার ব্যবস্থ। কর1। প্রথমটি প্রসঙ্গে বাসগৃহ ও রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেওয়ার 

পর উপযুক্ত ঢাঁকনাযুক্ত ভাষ্টবিনে জম! কর! হয়। দ্বিতীয়টি প্রসঙ্গে জলের 

শ্রোতে ড্রেন পরিষ্কার করা, ময়ল! দুরে নিয়ে যাওয়া, ময়লা 

ঠাপ আবর্জণা ফেলা গাড়ীর সাহায্যে আবর্জনা পরিবহণ করা, প্রতিদিন 
খাটা পায়খানার মলমূ পরিফার করা ও দঙ্গে সঙ্গে 

যানবাহনের সাহাযেো ময়ল। সরানোর ব্যবস্থ] কর! হয়। তৃতীয় স্তরে ময়ল! নষ্ট 

কর! হয়। সেপটিক ট্যাঙ্ক (59010 1510) দ্বারা তরলীরুত ও বিশোধিত 

ক্র! যায়। মলযুত্র ছাড়! অন্তান্ত আবর্জনা মাটিতে পুতে, আগুনে পুড়িয়ে 

অথব! সাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার এগুলিকে নষ্ট করা যেতে পারে। 
শহরাঞ্চলে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলে। এ দায়িত্ব পালন করে। গ্রামাঞ্চলে সরকারী . 
গ্রচেষ্টায় এরূপ স্বাস্থাস্ন্মত ব্যবস্থাপন। সম্প্রসারিত হুয়নি। কিন্তু জনসংখ্য। 

বৃদ্ধি, বনতির ঘনত্ব হিমেবে মরকারকেই ক্রমশ: গ্রামাঞ্চলের সাফাই-এর দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে হবে। 

(ঘ) এছাড়। পৌর প্রতিষ্ঠান ও জনঘ্থাস্থ্য বিভাগ সমষ্টিগত স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ 

ও ব্যাধি প্রতিকারের অন্তান্ত যেলব ব্যবস্থ। সাধারণতঃ অবলম্বন করে 
লেগুলোর মধ্যে--(১) শ্মশান ও কব্রখানার ব্যবস্থা, (২) পার্ক বাগিচা 

লষ্ভরণের জলাশয়, খেলার মাঠ প্রভৃতির ব্যবস্থা, (৩) হাট, বাজার ও 

কদাইখানার পরিচ্ছন্নতা, (৪) শহরাঞ্চলের হোটেল, রেস্টুরেন্ট প্রভৃতি 

পরিদর্শন, (৫) থতুগত ব্যাধির প্রতিকার শ্বর্প টিকা, 
৯ অই. ইনজেকশন দ্বেওয়ার ব্যবস্থা, (৬) নাগরিকদের দ্বাস্থ্য বিধি 

সম্পর্কে ঘচেতন করার ভন্ত সবাক ও নির্বাক চিত্র 

প্র্র্শন, স্বাস্থ্য সম্পকিত প্রদর্শনী, পত্র-পত্রিক। ও পুস্তক পাঠ ও প্রচার, 
নাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল ও স্াছথ্যকেন্র স্থাপন প্রস্ভৃতি বিশেষ উল্লেখষোগাা। 



৩২ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধাত্ত ও পরিবেশ 

এছাঁড়। জনম্থাস্থ্য বিভাগ নাগরিকদের জন্ম-ম্ৃত্যুর হার নির্ণয়, ব্যাধির 
প্রকোপ ও ুজ্জনিত মৃত্যুর হার ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ও 
পরিসংখ্যান অনুসারে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যবস্থা! করে। আন্তর্জাতিক গণ-্বাস্থ্য 

দপ্তর জাঁতিপুগ্জের সদস্য রাষ্্রগুলিকে তথ্য পরিবেশন, পরামর্শদান, ওষুধ 
সরবরাহ ও ্বাস্থ্য-শিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। 

(ও) দেশের জনসংখ্যা ভ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। গ্রাম, শহর ও বৃহৎ 

নগরগুলি ক্রমশঃ জনাকীর্ণ হয়ে পড়ছে । তাই সমগ্রিগত স্বাস্থ্যো্নয়নের জন্ত 
সরকারী জনস্বাস্থ্য দপ্তর এবং পৌর-প্রতিষ্ঠনের স্বাস্থ্য দপ্তরকে অনেক বেশী 

নিপুণ হাতে যেমন দায়িত্ব পালন করতে হবে, তেমনি কর্মক্ষেত্রকে অনেক 

বেশী সম্প্রসারিত করতে হবে। এর জন্তে প্রথম প্রয়োজন শহরের বস্তি উচ্ছ্যে 
করে সরকারী প্রচেষ্টায় ও পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসম্মত 

৮ গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা কর|। ক্রমশঃ এই পরিকল্পনাকে 
উপায় গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সম্প্রনারিত করাও 

দরকার । দ্বিতীয় প্রয়োজন হল সামগ্রিক স্বাস্থ্াসংরক্ষণ ও 
ব্যাধির প্রতিরোধকল্লে জনগণকে অনেক বেশী স্বাস্থ্যচেতন ক'রে তোলা । 

এর জন্য প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন, সবাক ও নির্বাক চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা, পুস্তক 

খপ্রকাশন ও প্রচারের নিপুণ উদ্যোগ গ্রহণ কর! গ্রয়োজন। 
অবশেষে বল! যায়, একট! নির্দিষ্ট বয়সের (৫ থেকে ১৭ বছর) 

ছাত্র-ছাত্রীর, আজ বিগ্ালয়ে শিক্ষালাভ করছে। সামগ্রিকভাবে এরাই হবে 

দেশের ভাবী নাগরিক। স্থৃতরাং সামগ্রিক বিদ্যালয় স্তরে ঘদ্দি স্বাস্থ/শিক্ষার 
ব্যাপক পরিকল্পন। গ্রহণ কর। যায়--তাহলে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি 
সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সচেতনতা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে। রাষ্থ্ীয়, পৌর ও 
বিশ্ব-জনদ্বাস্থ্য দণ্তরকে এই শুভ গ্রচৈষ্টায় এগিয়ে আনতে হবে। বেসরকারী 
উদ্যোগ যদি এরূপ প্রচেষ্টায় সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করে তাইলে সমাজের 
মঙগলময় ও স্বাস্থ্যসম্মত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এযুগের মানুষ নিশ্চিত হতে পারে। 

ব্যক্তিস্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও জনম্বাস্থ)বিজ্ঞানের সম্পর্ক ( 2618507 
96৮21) [6150081 [758161)6 8220 0:0201001110105 [9 512156) £ 

সমাজ, রাষ্্ বা সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অতি নিবিড়। ব্যক্তিকে 
নিয়ে সমাজ বা সমষ্টি উত্তব। একটিক্কে বাদ দিয়ে অন্তটির অস্তিত্ব 
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চিন্তা কর! যায় না। তেমনি ব্যক্তিত্বাস্থ্য ও সমস্টিগত স্বাস্থ্য পরস্পর নিবিড় 
সম্পর্কে অন্বিত। 

(১) স্বাস্থ্যকর সমাজ ব। জনসমষ্টি ব্যজিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিতি প্রদান 

করে, তেমনি ্স্থ্যসচেতন ব্যক্তি স্ৃস্থ সমাজ পরিবেশ গড়ে তোলে । 

(২) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ছুটি ধার1-_ব্যক্িগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও সমগ্টিগত 

ত্বাস্থাবিজ্ঞান_ একের উন্নতি ও অবনতি, সংরক্ষণ ও অবহেলা অন্যকে 

সমান্ুপাতে প্রভাবিত করে। উভয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞনই ব্যক্তির স্বাস্থা-সচেতনতার 
ওপর নির্ভর করে । ব্যক্তিকে যেমন স্বীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হতে হয় 

তেমনি অন্যদের ব। সমষ্টির স্বহ্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হতে হুয়। 
(৩) নীমিত গৃহুপরিবেশে গৃহস্বামী এং সকল পরিজনকে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত 

ভাবে স্বাস্থ্য চিন্তা করতে হয়-_তবেই গৃহপরিদেশে গড়ে ওঠে স্বান্থাকর 

আবহাওয়া । বি্ালয় সমাজে সকল শিক্ষকের সহযোগিতার প্রধান 

শিক্ষককে বিদ্যালয়ের শ্বাস্থাকর পরিবেশটিকে স'রক্ষণ করতে হ্য়। এর 

জন্য শুধু তত্বগত নয় সমগ্টিগত স্থাগ্থ্যবিজ্ঞানের অন্থুশীলন ও বাস্তব প্রয়োগ 

সম্পর্কে বিদ্ভালয সংশ্শই প্রত্যেককে অবহিত, সচেতন ও সক্রিয় হতে হয়। 
(৪) প্রতিটি নাগারক যখন ব্যাক্তগত ও সমগ্িগ দ্বস্থ।ন্থশীলনে তৎপর 

হয়ে ওঠে তখন জনকল্যাণকর বাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিভাগ সহজে তার ভূমিক! পালন 

করতে পাবেন। তেমনি, বিগ্ভালয় সংশ্লষ্ট প্রতিটি ব্যক্তি যখন স্বস্থ্যসচেঙন 

হয়ে স্বাস্থ্যপালনে তৎপর হন তখন কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্যশিক্ষাকে সার্থক করে 

তুলতে পারেন। কারণ ব্যক্তি-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও গণ-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একই 
ত্বাস্থ্যানছুশীলনের ছুটি রূপ মাত্র। 

৩ সমন্তিগভ স্বান্থ্যব্িজ্ঞকাঢচনক €মীলিক নীতি 
(0:8101091 7100100165 01£ 00100007010165 [75 81678) £ 

আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধি পালন পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে 

সর্বজন স্বাকৃত। তাই সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞনের মৌলিক নীতিগুলি আলোচন। 

কর! গ্রয়োজন ঃ 
(ক) শমষ্টিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনত। স্থঠি করাই হল আলোচ্য স্বাস্থা- 

বিজ্ঞানের প্রাথমিক নীতি। বিদ্যালয়-জীবন হুল বৃহত্তর সমাজ-জীবনেক 
ন68101-3 (0) 



৩৪ শিক্ষণ-গ্রনঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

প্রতিরপ। শিক্ষার্থীকে সমাজ-জীবনের উপযোগী সভ্যন্পপে গড়ে তোলাই 

বিষ্ভালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য । তাকে সমগ্রিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে 

তোলার জন্য বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ক্ষচী গ্রহণ করতে হবে। এই হ্বাস্থা-কর্মশ্চী 

হবে সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্ম ও চিন্তা সবার! অভিসিঞ্চিত। সমষ্টিগত 
জীবনে যেমন স্বাস্থ্যবিধি পালন কর! হয়, বিদ্যালয়ে ঠিক 

রা স্পর্কে একই উপায়ে স্বাস্থ্যবিধি পালনের চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীর 
সচেতনতা সৃতি মনে সমগ্টিগত স্বাস্থ্যসচেতনত বৃদ্ধি পাবে। দৃষ্াস্তত্বরূপ 

বল৷ যায়, শৌচাগার ব্যবহারের পর জল ঢেলে পরিফার 

রাখতে হয়। অন্তথায় পরবর্তী সময়ে অপরিষ্কার শৌচাগার ব্যবহারের সময় 

নিজের যেমন দ্বণ। হয়, অন্তের মনেও দ্বণার উদ্রেক হওয়। শ্বাভাবিক। সমষ্টিগত 

্বাস্থ্য সম্পর্কে চেতনার অভাবে সাধারণের ব্যবহার্য শ্ানাগার, পুষ্করিণী, 
শৌচাগার, পার্ক, ময়দান প্রায়ই অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকতে 

দেখা যায়। বিদ্যালয় থেকেই শিক্ষার্থীকে সমষ্টিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন 
করে দেওয়াই আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। 

(খ)' সমগ্টিগত স্থাস্থাবিজ্ঞান শিক্ষণের তীয় নীতি হল পরোক্ষ ও দৃষ্াস্ত 
সহযোগে বয়স্ক ও অল্পবয়স্ক সকলকেই স্বাস্থ্য চেতন কর। এবং ক্রমশঃ স্বাস্থ্য ম্মত 
অভ্যাস গঠনের জন্ত তৎপর হওয়! | এক্ষেত্রে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টাস্ত পরিবেশন 
কর প্রেরণা সথশরণের প্রকৃ্র উপায়। ব্যক্তিগত পরিফার পরিচ্ছন্নতার 

অভ্যাম এক্ষেতে বড় কথা । বিষ্ভালয়ে শিক্ষক, ছাত্র, 

উন আচরণের অভিভাবক, শিক্ষাকর্মী সকলেই ষদ্দি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য 

অভ্যাদ গঠন সম্পর্কে সচেতন হন তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই অভ্যান 

সধশরিত হুবে ও লমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধির প্রভাব সামগ্রিক 
বিষ্ঞালয় জীবনকে গ্রভাবিত করবে। ক্রমশঃ বিদ্যায় হবে একটা স্বাস্থ্- 

সম্মত সমাজ-জীবনের কেন্দ্রত্বরূপ। এর দ্বারা সমাজ ও বিদ্যালয়, বিদ্ভালয় ও 

মমাজ পরস্পরকে স্বাস্থ্যবিধি পালনে প্রভাবিত করবে। 

(গ) যৌথ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিশুকে অভ্যস্ত করানে। সহজ। শৈশবই 

হল জীবনের অঞ্কুর-কাল। এই সময় তান্দেরকে পরিফ্কার-পরিচ্ছস্জ থাকার 
অভ্যাস তি করে দেওয়া যায়। শিশুর মধ্যে যৌথ স্থাস্থা-গ্রচেষ্টার মনোভাব 
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স্থপ্টির জন্ব মাঁতাঁপিতা, অভিভাবক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্ালয় কর্তৃপক্ষ, 

জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্রভৃতির সক্রিয় সহযোগিতা অত্যাবশ্যক | | 

বিদ্যালয়ে একট] সমাঁজ-জীবনের ধাবতীয় বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ 

পায়। স্ৃতরাং বিষ্যালয়ে, পঠন-পাঠন কালেই শিক্ষার্থীর মনে 

সমাজকে বিদ্াল় যৌথ স্বাস্থ্যসচেতনত। জাগানো প্রয়োজন । কিন্তু বিদ্যালয়ের 
স্তবে ও বিদ্যালয়কে 
ঠামাজরোনিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই দায়িত্ব ও কর্তব্য নিঃশেষ হয়ে যায় 
আনতে হবে ন।। বিদ্যালয়ের গণ্জীর বাইরে গৃহে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, 

কর্মক্ষেত্রে যেখানেই শিক্ষার্থা। অবস্থান করবে সেখানেই 

বিদ্যালয়ের কর্তব্য ও দায়িত্বের পরিধি প্রসারিত হবে। বিদ্ভালয় দি গৃহ ও 

সমাজ পরিবেশের প্রভাবকে অবহেলা! করে তাহলে বিদ্যালক়বহিত্ভূত প্রভাব 

শিক্ষার্থীত্র স্বাস্থ্যবিধি *সম্পকিত শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে | 
সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পকিত মৌলিক নীতিরূপে আমর] এই সিদ্ধান্তে 

পৌছতে পারি যে, বিষ্ভালর়কে নিয়ে আসতে হবে সমাজভ্তরে আর সমাজ- 
বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে যেতে হবে বিষ্ভালয় ত্তরে। রিগ্ালয় থেকে লন্ধ জ্ঞান 
শিক্ষার্ধা' সমাজের যৌথ জীবনে কার্ধকর করবে। তাহলে শিক্ষার্থীর 

মনে, চিন্তায়, ভাবনায়, বাস্তব আচার-আচরণে যৌথ বা সমষ্টিগত স্বাস্থ্যচেতনা 

প্রয়োগ সিদ্ধ হয়ে উঠবে । 
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তৃতীয় অধ্যায় 

থাচ্য ও পুষ্টি 
[1759101) 2100 10611010101 

অধ্যায় পরিচয় £ খান্ধ ও পুষ্টি সংক্রান্ত কোন বিষয কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালযের 

পাঠরুমেব'অস্তভূক্তি নয | কিন্তু বিবষটি স্বাস্থ্য প্রসঙ্গেব অঙ্গ । স্থান্ত্বোর জশ্বা প্রয়োজন সুষম খান 

(21919000911) ও বিগ্যলিহ্বে স্বান্্যনংরন্দণ প্রসঙ্গে প্রয়োজন মধ্যাহর আহার বা টিফিনের 

ব্যবস্থাপন1 | শেধেক্তটি বিগ্যালয়েব স্বাস্থাব শ্টচীর উল্লেখযোগ্য অজ । নতবাং থান ও পু” বিষয়- 

টিকে অবহেল। করা যায় না। "খানা ও পুিব' সঙ্গে বিছ্া(লর টিফিনের ব্যবস্থাটিও এই অধায়ে 

অ(লোচন] করা হল । এটা শ্বাস্থাকমন্চীব (5০910 2০৫5০) অন্তভুক্ত বিষয। এছাড। 

আনুষিক বিষয়গুলিকেও বিভিন্ন অনুচ্ছেদ্দে আলোচ্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত কবা হযেছে । 

৯1 স্বাস্হ্য ও খাহ্য (7০51৮৮ 8001000) £ 

মানব জীবনের তিনটি মৌলিক অত্যাবস্তক সামগ্রী হল খান, বস্ত্র ও 

বালস্থান। এখানে খাছ্যের অগ্রাধিকার সর্বাঞ্ে ম্বীকত। কয়লা বা জালানির 

অভাবে ইঞ্জিন অচল হয়ে পড়ে, তেমনি খাগ্যের অভাবে দেহ-যস্ত্রটিও অকর্মণ্য 

হয়। কিছুক্ষণ কাঙ্জ করতে করতে আমরা কান্তি বা অবসাদ অনুভব করি। 

কখনও বা আমর। ক্ষুধা অন্রভব করি। এর ফলে আমাদের কাজে উত্সাহ ও 

উদ্দীপন! হ্রাস পায়। এগুলি হুল শরীরযস্ত্ররে অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের 

ঘাটতির লক্ষণ। এই ঘাটতি স্থষম খাছ, বিশুদ্ধ বাঁু, হুর্যালোক, তাপ, স্থনিদ্রা, 
বিশ্রাম প্রভৃতি উপাদানের দ্বার পূরণ হতে পারে । তবে শরীরের ঘাটতি 

পূরণের উপাদান হিসেবে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়ত1 সবচেয়ে 'বেশী। কারণ, 

সিটি মানবদেহে খাগ্য তিন প্রকার কাজ করে। প্রথমতঃ, 
প্রয়োজনীয়তা খানের প্রধান কাজ হল দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ (370৮0) 

8100 06০10102170 সাধন । জন্মস্ত্র অনুসারে মাত্র একটি জীবকোষ থেকে 

আমাদের এই উদ্ভূত দেহ খাছাগ্রহণ ক'রে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে | বয়:- 

সদ্ধিকাল পর্যন্ত এরূপ বৃদ্ধিও বিকাশের লক্ষণ হুম্প্। ছিতীয়তঃ, খান্ত 
দেহের ক্ষম্ব পূরণ করে । দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে অসংখ্য যন্ত্রাদি আর বাইরে 



খাছ ও পি ৩৭ 

রয়েছে মাংসপেশী ও চর্য। মাতৃগর্ভের ভ্রণ থেকে মৃত্যু পর্যস্ত দেহের ভেতর ও 

বাইরে নানাকার্ধ সম্পাদনার ফলে দেহযস্ত্র ক্ষযপ্রাপ্ত হচ্ছে। খাগ্য এই ক্ষল্প 
পূরণের সহায়ক । তৃতীয়তঃ, দেহের কাজ পরিচালনার জন্ত প্রয়োজন তাপ ও 
শক্তি। খাছ দেহের প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি (6056185) যোগান দেয়। 

ভাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজনীয় উপার্দান ভিটামিনরূপে খাছ্ের 

মধ্যে অবস্থান করে । একমাত্র খাগ্যই এসব ভিটামিন যোগান দিতে পারে । 

ওপরের আলোচন1 থেকে আমর! জানতে পারছি যে, জন্ম থেকে 

বয়ঃসন্ধিকাল পর্যস্ত দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ বা এক কথায় পুষ্টি সাধিত হয়। এই 
সময়ট। বাঁপক-বালিকার্দের স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের কাল। হৃতরাং 
্বাস্থ্যশিক্ষা প্রসঙ্গে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের দেহের পু্টিসংক্রাস্ত 
বিষয়ে মনোযোগ না দেয় তাহলে স্বস্থ সমাজ-জীবনগঠনে যে ব্যাঘাত 

তষ্টি হয় তা আর পুরণ করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। আমাদের দেশে 

, শিক্ষার্থীর দেহ-পুষ্টিতে সমাজভিত্তিক অর্থনৈতিক (3০০10-:০9007010) 

বিদ্যালয়ের দায়িত্ব. অবস্থা এত নিম্মমানের যে মাতাপিতা বা অভিভাবক 
নস্তানদের দু-বেল! ছু-মুঠে। সম খাদ্য ত দূরের কথা সাধারণ খাগ্যও যোগান 
দিতে পারেন না। ফলে, দেহের পুষ্টি সেই সময় ব্যাহত হয় যখন দেহের 

বৃদ্ধি ও বিকাশ একান্ত প্রয়োজন | তাই মাধ্যযিক শিক্ষা কমিশন (১৯৪২--৫৩) 

বলেন, “অপুষ্টিই হল ছাত্রদের শারীরিক স্বাস্থ্যের অন্যতম ক্রটি। বয়ঃসদ্ধিক্ষণে 

ক্রুটিপূর্ণ বিকাশ অথবা অস্বাস্থযের কারণ হিসেবে অপু যতট৷ গুরুত্বপূর্ণ, 

জীবনের অন্ত কোন সময় তত গুরুত্বপূর্ণ হয় না। অথচ আজও শিশুর জীবনের 
পুষ্টির জন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তত মনোযোগ দেওয়া হয় না।” ফলে জাতীয় স্বাস্থ্য ৪ 

ক্রমশঃ অবনতির দিকে গতিশীল । তাঁই আজ গুণগত ও পরিমাণগত বিচারে 

সুষম খাছ যোগানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । 
খাদ্য তরল অথব1 শক্ত হতে পারে। শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ, ক্ষয়পূরণ, 

তাপ ও শক্তি সধশর এবং শরীরযস্ত্রের পরিচালনার জন্য উপযুক্ত রক্ত-রস সি 

করাই খাছ্ের ধর্ম। শারীরিক প্রয়োজনেই আমরা থান্ত চিবিয়ে বা গিলে 

খাই। অনেক কিছু আমর। খেতে পারি--কিন্তু খেলেই বগুটি খাছ হিসেবে 

গণ্য হবে এমন কোন শর্ত নেই। অনেকে বিষ পান করে॥বা খাঁয় কিন্তু সেটা 

নিশ্চয়ই খাদ্য নয়। 



৩৮ শিক্ষণ-গ্রসজে পদ্ধতি পরিবেশ 

' প্রন্কৃত খাগ্ অনেক সময় অথাগ্ে পরিণত হুয়। শারীরিক প্রয়োজনে 

ক্ুধাতৃষ্তির জন্ত গৃহীত খাগ্ প্রকৃত খাদ্য হিসেবে পরিগণিত | 
প্রলোভনে, - সামাজিক প্রয়োজনে, অন্যের অনুরোধে; 

অসময়ে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত'গৃহীতথাগ্ঠ স্বাস্থোর 

পক্ষে নিশ্চয়ই ক্ষতিকারক। স্থতরাং যখন তখন যা-ইচ্ছা খেলেই ব্যক্তি- 
স্বাস্থ্যের উপযোগী হবে--এমন কোন কথ। নেই। 

আবার ব্যক্তিগত বয়স, প্রাকৃতিক পরিবেশ, কর্মের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি খাস্ত- 

বিচার প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । শৈশব, বাল্য, কৈশোর, বয়ঃসদ্ধিকাল, 
যৌবন, প্রৌঢত্ব প্রভৃতি বয়ন খাছ বিচারে গৃহীত হয়। বয়:সন্ধিকাল পর্যস্ত 

দেহের বিকাশ ও বুদ্ধির সময়। স্থতরাং এসময় কখনও পেটখালি রেখে খাওয়। 

উচিত নয়। বরং দেহের বুদ্ধি ও বিকাশের সহায়ক খাছ এই বয়সে গ্রহণ 

করা কর্তব্য। সামাজিক স্তরে বয়স্ক ব্যক্তিদের কম খেয়ে কম কাজ করার 

চেয়ে অধিক খেয়ে অধিক কাজ করাই যুক্তিনঙ্গত | পঁচিশ বছরেব উর্ধ্ববয়স্ক 

ব্যক্তির দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ থেমে যায়। তাই আহ্পাতিক হারে তাদের 

কম খাছ হলেও চলে । জলবায়ু, বয়স ও কর্মের বিচারে এমন খাছ নির্বাচন 
করা! উচিত ঘা ব্যক্তির তৃপ্তি ও স্থাস্থোর পক্ষে অনুকূল হয়। বিষম (]- 
82155650) খা স্বাস্থ্য সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে। 

ই? মানবঢদহ্ন্ব প্রচ়োজন হিসেব খানে যেসব 
অভ্যাবর্শ্যক উপাদান থাক! উচিত ০সগুলি হল £ 

প্রোটিন (:০0205) £ উৎস বিচারে প্রোটিনকে ছুটি শ্রেণীতে ভাগ 
কর। যার । প্রথম শ্রেণীতে প্রাণীজ প্রোটিন; যেষন- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ 

ও ছুধ থেকে তৈরি নান! সামগ্রী প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে উদ্ভিজ 

প্রোটিন; যেমন--সয়াবিন, বাদাম, ভাল, আটা, আনু, গাজর, শাঁক-সবভী-_- 
ইত্যাদি। 

প্রোটিন শরীরের মাংসপেশী বৃদ্ধি করে। এছাড়া দেহের ক্ষয়পূরণ 
ও বৃদ্ধির জন্ত প্রোটিনযুক্ত খান্ত অত্য।বশ্তাক। শিশু এবং সম্ভ সস্তানপ্রসব 

মাতার প্রোটিনযুক্ত খান্চ অপরিহার্য । প্রোটিন থেকেই হজমের সহায়ক 
এনজাইম, এপ্ডোক্রাইন প্রভৃতি গ্রন্থ নিঃস্থত রম তৈরি হয়। প্রোটিনের 

অভাবে দৈহিক রুগ্নত1, শক্কিহীনতা, বর্মবিমুখতার জক্ষণ প্রকাশ পায়। বলা; 

থাছ্য সম্পর্কে 

সতর্কতা 



খাস্য ও পুতি ৩৪ 

বাহুল্য, অতিরিক্ত প্রোটিন জাতীয় খাগ্য বেশী পরিমাণে গ্রহণ কর1 শরীরের 
পক্ষে আদৌ মঙগলজনক নয় । 

কার্বোহাইড়েট (08101051865) 5 শ্বেতসার ও শর্কর। জাতীয় 

খাদ্য হল কার্বোহাইড্রেটের উৎস । আটা, ময়দ1, আলু, ডাল ও চাউল জাতীয় 
ত্রব্য, গুড়, চিনি ও নানাবিধ মিটি ইত্যার্দি হল কার্বোহাইড্রেট উপাদান বিশিষ্ট 

খাগ্য । এসব দ্রব্যে প্রধানতঃ থাকে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্িজেন। এগুলি 
দেহাভ্যস্তরে জালানি দ্রব্যের কাজ করে। তাই এসব খান তাপ ও শক্তি 

উৎপাদকের পরম সহায়ক । ৃ 

ফলের রস ও মধু থেকে প্রাঞ্ধ প্রাকৃতিক শর্করা এবং মুকোজ পরিপাক- 

ক্রিয়ার সাহায্য ন! নিয়েই দেহ কর্তৃক শোধিত হয়। কিন্তু ইক্ষু, চিনি, 
আলু; আট৷ ইত্যাদি হজম হওয়ার পর ধেহ্যস্্ কর্তৃক শোষণের উপযোগী 
গ্কোজ তৈরি হয়। কার্বোহাইড্রেট সহজে হজম হয় এবং প্রধানত: 
উত্ভিজ্ খান্থ থেকে এই উপাদান পাওষা যায়৷ 

তৈল ,ও স্সেহ জাতীয় পদার্থ (5৪0 ৪: 010) ২ জেহজাতীয় 
পদার্থ ঘি, মাখন, পশুর চবি প্রভৃতি প্রাণীজ সামগ্রী এবং সরিষা তেল, 
বাদাম তেল, জলপাই তেল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সামগ্রী থেকে পাওয়া যায়। 

কার্বোহাইড়েটের ন্যায় স্বেছ জাতীয় পদার্থও দেহের তাপ ও শক্তিসধ্ারে 
সাহায্য করে। এগুলি কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা তৈরি হলেও 
আন্গপাঁতিক হার দ্বিগুণ। অল্প তাপে যে ন্েহ-প্দার্থ গলে যায় সেগুলি ভ্রত 

হুজম হয়। ঘেমন, মাংসের চবি অপেক্ষ। মাখন সহজে হজম হয়। স্মেছ জাতীয় 

খাছের সঙ্গে শ্বেতসার জাতীয় খাগ্চ মিশিয়ে খেলে হজম হয় আরও 

সহজে। তাই মাখনের সঙ্গে রুটি খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রাণীজ 
স্রেছপদার্থে ভিটামিন 4. এবং 1 থাকে । অধিকন্তু এটা তাপ-শক্তি সারে 

লাহাধ্য করে। 
প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা উচিত, কার্বোহাইড্রেট এবং মেহ জাতীয় পদার্থ দেহের 

কাজ করার শক্তি যোগান দেয় কিন্ত এর] কখনও আমাদের কর্ষে উৎসাহী 

(606:8০6০) ক'রে তোলে না। কারণ উৎসাহ, উদ্দীপন। ইত্যার্দি সম্পূর্ণ 

মানসিক ব্যাপার এবং এট? নির্ভর করে ব্যক্তির মেজাক্ষ ও ব্যক্তিত্বের ওপর । 

ধাতব লবণ (1156151 98165) £ ভিটামিনের ভ্থায় অতি হুষ্ 

পি 



৪ শিক্ষপ-প্রসঙ্জে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

উপাদান হিসেবে ধাতব লবণ আমাদের নানা জাতীয় খাস্কের মধ্যে থাকে 

এবং ভিটামিনের নায় দেহের পক্ষে এগুলি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। 

ভিটামিনের হ্যায় ধাতব লবণও সামগ্রী রদ্বনের সময় নষ্ট হয়ে যায়; ফলে 

খানের গুণ হাস পায়। 

শরীরের পক্ষে সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় ধাতব লবণ হল 

সোডিয়ায় (309100), ক্লোরাইড (0010:196), ক্যালসিয়াম (058101010), 

ফসফেট (15059178625), লৌহ (102), আয়োডিন (০৫1729), সালফার 

(59101001) প্রতৃতি । উল্লিখিত প্রতিটির উপযোগিত বি€ভন্ন রকমের । 

সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আমর] সাধারণ লবণ থেকে পাই। শরীরে 
লবণের যোগান অব্যাহত থাক] চাই। কারণ শরীরের ক্ষয়পাধনের ফলশ্রুতি 

স্বরূপ ঘাম, চোখের জল, প্রত্াব প্রভৃতির সঙ্গে লবণ জাতীয় পদার্থ 

বেরিয়ে যাচ্ছে। পানীয় জল, শাক-সবজি, সাধারণ লবণ গ্রতৃতির দ্বারা 

উক্ত ক্ষতি পূরণ করার প্রয়োজন হয়ে পডে। সোডিক্লাম ক্লোরাইড শরীরের 

রক্ত-রূল গ্রবাহকে সহজতর করে, হজম ক্রিয়াকে তরান্বিত ও সহজ 

করে তোলে | 

ক্যালসিয়াম অস্থি ও দাতের গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহাধ্য করে। তাছাড়। 

হৃংপিত্ডের স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করে নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াকে তীক্ষ করে, মাংসপেশী 
ও শির! উপশিরাগুলির কর্মশক্তি বাড়ায় এনং রক্তের জমাট বাঁধাকে নিয়ন্ত্রণ 

করে। ক্যালসিয়ামের অভাবে নার্ভের-ক্রিয়! নিস্তেজ হয়ে আসে, মাংসপেশীর 
ক্রিয়। হাস পায়, নানা প্রকার চর্ষরোগ দেখ! দেয় এবং অস্থি ও দাত দুর্বল হয়ে 

পড়ে। শাক-সবজি, ফল, দুধ ও দুধ থেকে তৈরি খাবার, মাছ, মাঁংস, ডিম, 
চাল, গম প্রভৃতি থেকে এই ক্যালসিয়াম জাতীয় ধাতব পদার্থ আমর! সংগ্রহ 

করতে পারি। ॥ 
ফমফেট শরীবের অন্যতম প্রয়োজনীয় ধাতব পদীর্ঘ। দই, পনীর, ডিমের 

কুক্থম, লিভার, মুরগীর মাংস, মাছ, গম, গাজর, সয়াবিন, আলুং 'টমেটে। ও 

অগ্ান্ত শাক-সবজি থেকে আমরা ফসফেট সংগ্রহ করতে পারি। ফলফেট 

অস্থি ও দাতের পুষ্টি, নার্ভতন্ত্রের কর্মক্ষমতা এবং ন্বক্তের জলীয় ভাগ গঠনে 

ও কার্কারিতায় সাহায্য করে। এর অভাবে দাত ও ছাড়গুলি ছুর্বল হয় 

এবং দেহের পুটি ব্যাহত হয়। 



খাদ্য ও পু ৪১ 

রক্তের লাল কণিকার সংগঠনে লৌহের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। 

হিমোগোবিনে লৌহের ভাগ বেশী থাকে । লৌহ আবার শরীরের শুস্্াতি- 

হুশ অংশ অক্সিজেন বহনে সাহায্য করে এবং ইহ পিশ্তরম (9116) গঠনের 

সহায়ক । স্থতরাং শরীরের বৃদ্ধির লময় অর্থাৎ বয়ঃসদ্ধিক্ষণেন পূর্ব পন 
শরীরে লৌহের ঘাটতি হওয়া মেটেই উপ্চিত নয়। লৌহের অভাবে শরীরে 

রক্তহীনত। প্রকাশ পায়। প্রাণীজ ও উত্তিজ্জ খাগ্ধ থেকে আমরা লৌহযুক্ত 

উপাদান সংগ্রহ করতে পারি। 

আমাদের থাইরয়েড গ্রন্থির গঠনে আয়োডিনের প্রয়োজনীষত। খুব বেশী। 
এর অভাবে গলগঞ্ড (6301659) রোগেত্ লক্ষণ প্রকাশ পাস়। থাইরস্েড 

গ্রন্থি মশ্তিক্ষেব ক্রিযায় সাহাষ্য করে। গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত প্রস্থতির 

সম্ভতান মানসিক ছুর্বলতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সামুদ্দিক মাছ থেকে 
আয়োডিন বেশী সংগ্রহ করা যাম্স। সমুদ্রের নিকটে উৎপন্ন শাক-সবজিতেও 

আয়োভিনের পরিমাণ বেশী থাকে । 

ভিটামিন (৬1693001799) 2 দেহের পুটি, বৃদ্ধি বিকাশ 

ক্ষয়পূরণ, তাপ ও শক্তি সঞ্চার প্রস্ৃতির জনক প্রোটিন, কার্বোহাইডেেট, 

নেহজাতীয় পদার্থ, ধাতব লবণ প্রভৃতি কম বেশী সরাসরি কাজ করে। 

খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে আমরা এসব উপাদানের 

সন্ধান পাই। এসব উপাদান ছাড়াও খাগ্য-সামগ্রীর সঙ্গে আর 

একটি আহষদ্বিক উপাদান থাকে; তাকে আমন্রা ভিটামিন বলি। 

ভিটামিন জবীবনেব অপবিহার্য অংশ। শরীরের বিভিন্ন অংশে বিচিন্ত 

কার্ধক্ষাবিতা অকন্ষুপারে ভিটামিনের নামকরণ করা হয়েছে। বর্তমান 

শতাব্দীর প্রথম দিকে এসব নাম গব্ষেকর। প্রকাশ করেন। বর্তমানে &, 3, 

0১1), দূ, ?, 9 শ্রভৃতি নামে ভিটামিন আমাদের কাছে পরিচিত | এর মধ্যে 

9, 0 এবং 2 জলে দ্রবণীয় এবং &. 1), ঢা, ? শ্রেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয়। 

ভিটামিন আজে গবেষণা সাণেক্ষ উপাদান । 

সামগ্রিকভাবে ভিটামিনের কাজ সম্পর্কে প্রথমতঃ বল! খায়, 
ভিটামিন শরীরকে কলোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা প্রদান কবে। দ্বিতীয়তঃ, 

সাধারণভাবে শরীরের পুষ্টিবিধান করে। তৃতীয়তঃ, স্বাস্থ্যকর নার্ভতঙ্ত্ 

বজায় রাখতে সাহায্য করে। চতুর্থতঃ, খনিজ লবণ ও কার্বো-হাইড্রেটকে 
একি 



২ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

শারীরিক প্রয়োজনে প্রয়োগ এবং পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহাধা করে। 

পঞ্চমতঃ, শারীরিক ও মানসিক সাধারণ প্রয়োজনীর় স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সাহাধ্য 
করে। ভিটামিনের অভাবে শরীরটি ব্যাধির মন্দিরে পরিণত হয়। প্রস্গতঃ 

প্রধান প্রধান কয়েকটি ভিটামিনের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা! কর! 
যেতে পারে ঃ ূ 

অন্যান্য উপাদানের স্্ায় ভিটামিন 4 পাঁওয়। যায় প্রাণীজ এবং উত্ভিজ্ 

সামগ্রী থেকে। প্রাণীজ সামগ্রীর মধ্যে চবি, মাংস, মাখন, পনীর, ছধ ও দুধ 

থেকে €রি খাদ্য, ডিম, কড মাছের তৈল প্রভৃতি | উদ্ভিজ্জ সামগ্রীর মধ্যে 

বীধাকপি, গাজর, টমেটো, সবুজ শাক-সবজি প্রভৃতি থেকে ভিটামিন 4. বহুল 
পরিমাণে পাওয়া যায়। 

উপযোগিত প্রসঙ্গে বল! যায় ষে, ভিটামিন 4 (ক) চর্মকে মহণ ও পুষ্ট 

করে, এবং চর্মরোগ নিবারণে সাহায্য করে। (খ) শারীরিক শক্তি, পুট্টি ও 

বুদ্ধিতে সাহাধ্য করে । (গ) সংক্রামক রোগ নিবারণে প্রয়োজনীয় শরীরের 

শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । (ঘ) দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। ভিটামিন 4১-এর 
অভাবে শরীরে নানা ব্যাধির লক্ষণ দেখা দেয় । এর ফলে চক্ষুরোগ, চর্মরোগ, 

* অস্ত্রের রোগ, সদ্দি, কাশি প্রভৃতি ছোয়াচে রোগ, মুত্রগ্রস্থির ব্যাধি ইত্যাদি 
প্ররট হয়ে ওঠে। 

ভিটামিন ৪ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা__3£, 32, 83, ৪4 প্রভৃতি । 

প্রতিটির কর্ম-বৈশিষ্টা ভিন্নতর । তবে ভিটামিন ৪ কমপ্লেক্স এন মধ্যে সকল 

প্রকার বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটানে। হয়| তাই শরীরের পক্ষে এই ৪ কমপ্লেক্স 

বিশেষ উপকারী । সাধারণত বেরি বেরি রোগ, ক্ষুধামান্দ্য, শ্রায়ুবিক ছুর্বলতা 
প্রভৃতি রোগে এই ভিটামিনের উপযোগিত৷ অসামান্য । 

আমাদের গ্রহণযোগ্য নানা খাছ বস্তর মধ্যে ভিটামিন ৪ পাওয়। যায়। 

তবে ঢে কীছাট। চাল, আটা, অস্কুরিত ছোলা, সয়াবিন, টমেটো, বাদাম, ফলের 

রস, খোস। ও মবঞ্জিতে ভিটামিন ৪-এর পরিমাণ বেশী থাকে। 

ভিটাঁমিন 0 কমলালেবু, আঙুর, পাতিলেবু এবং বীধাকপি, টমেটো» 
অন্কুরিত ছোলা প্রভৃতির মধ্যে বেশী পাওয়! যায়। দীত, মাড়ি, অস্থি, রক্ত- 
কণিকার পুষ্টির পক্ষে ভিটামিন 0 বিশেষ উপকারী। এছাড়। সার্দি, কাশি 

প্রভৃতি সংক্রামক রোগ নিবারণে ভিটামিন 0-এর উপযোগিতা লক্ষ্য করা 
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যাযর়। 0-এর অভাবে দাত ও রাতের মাড়িতে রোগ দেখ! দেয়, রক্তহীনতা। 
প্রকাশ পায়, হাতে-পায়ের গাট ফোলে ও ব্যথা হয়। 

ভিটামিন [) পাওয়। যাক প্রাণীজ খাদ্য থেকে। মাছ, মাংস; ভিম, ছুধ 
এবং এসব থেকে তৈরি খাছ ভিটামিন 0 অধিক পাওয়া যায়। খোল! বায়ু 

ও রৌদ্র কিরণ থেকেও আঁমর। ভিটামিন পেতে পারি। অস্থি ও দাতের 

বৃদ্ধি ও পুষ্টিতেও ভিটামিন 70-এর উপযোগিত। খুব বেশী । কারণ এই ভিটামিন 
ক্যালসিয়াম ও ফসফেট সংগ্রহে এবং কার্ধকর দেহের স্বাস্থ্য বিধানের ক্ষেত্রে 

প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে। ভিটামিন [)-এর অভাবে অন্থি ও দাত রুগ্ন ও হুর্বল 

হয়, শিশু রোগাটে হয়, বসন্ত রোগ ও হুপিং কাশি এবং অস্থির যক্ষা প্রভৃতি 

রোগ দেখা দেয়। 

ভিটামিন দ; পাওয় যায় সবুজ শাকসবজি, সবুজ বীঁজ, মাংস, ছুধ প্রভৃতির 
মধ্যে। এই ভিটামিন লাধারণতঃ প্রজনন ক্রিয়ার সহায়ক উপাদান। এর 

অভাবে মুত্রাশয় ও প্রজনন যন্ত্রে নান! ব্যাধি দেখ! দেয়। মাতার দেছে এই 
ভিটামিনের অভাৰ থাকলে সন্তান ভ্রণেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। 

প্রসঙ্গত; আরও কয়েকটি ভিটামিনের কথা বল! যেতে পারে। যেমন, 

ভিটামিন 7 রক্তপ্রবাহে সাহাধ্য করে। ভিটামিন 1৫-এর অভাব থাকলে 

ক্ষতস্থানের রক্তপাত শীদ্র বন্ধ হয় না। পিত্জনিত ব্যাধি নিবাঁরণে এই 
ভিটামিন বিশেষ সাহায্য করে। সবুজ শাকলবর্জ, মাংস, ডিম প্রভৃতিতে 
ভিটামিন € পাওয়] যায়। ভিটামিন ছ-এর সায় 2-ও রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে 

সাহাধ্য করে। আর শেষোক্ত ভিটামিনছয়ের। অভাবে হৃংপিণ্ডে নান। প্রকার 

ব্যাধির লক্ষণ দেখ দিতে পারে। 

ভিটামিন সংক্রান্ত খাগ্বগুলি দেহের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় উপাদান। 
তবে ভিটামিনের শ্রেণী ও গুণাগুণ সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। 

৩1 তুষম খাছ  (981815560 10161) £ 

আমর। প্রতিদিন যে খাছ গ্রহণ করি সেই সব থাগ্য বস্তর অত্যাবশ্যক 

উপাদান ও তাদের গুণাগুণ বিচার করে দেখ! প্রয়োজন, বিভিন্ন বয়সের 

ব্যক্তিদেছের প্রয়োজনীয্স খাস্তের পরিমাণ কত। দেহগঠনের জন্ত প্রোটিন, 

ন্মেহ জাতীয় পদার্থ কার্বোহাইড্রেট, বিভিন্ন ধাতব লবণ, ভিটামিন এবং জল-_ 

এর কোনটারই অভাব থাক৷ উচিত নয়। তবে এই প্রয়োজনীয় উপাদানগলির, 
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একট! অনুপাত আছে। পরীক্ষা! করে দেখা গেছে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির 
দেছের জন্য প্রয়োজন হল ১০০ গ্রাম প্রোটিন, ১০* গ্রাম স্মেহ জাতীয় পদার্থ, 

৪** থেকে ৫০* গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৩০ থেকে ৫* গ্রাম ধাতব লবণ, 

সকল প্রকার কিছু ভিটামিন এবং ৪ থেকে ৫ পাইন্ট জল । 

পূর্বেই বলা হয়েছে, আমাদের দেহের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও সুস্থ জীবনযাত্রার 

জন্য খাছ্যের প্রয়োজন। ইঞ্জিনের জালানির ন্তায় খাঁ্য দেহ্যস্ত্রের তাপ ও 

শক্তি উৎপাদনে সাহাধ্য করে। প্রোটিন, কার্বোহাইডে্টে, স্নেহ জাতীয় 

উপাদান, প্রশ্বাস থেকে লব্ধ অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে তাপ উৎপন্ন করে। 

সাধারণ তাপমাত্রা থেকে দেহের তাপ ৪* থেকে €* ফারেনহাইট 
বেশী থাকা বাঞ্চনীয়। খাগ্চ যূলতঃ-দেছের প্রয়োজনীয় তাপ বজায় রাখে। 
গৃহীত খাদ্য কর্তৃক উৎপাদিত তাপ মাত্রার ওপর দেহযন্ত্রেরে শক্তি উৎপাদন 

ভর্ন করে। ক্যালোরি (০৪10776) ছিসেবে এই তাপমাত্রা পরিমাপ কর। হয়। 

এক লিটার জলের উষ্ণতাকে ১৭ ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড করতে যতটুকু তাপ 

প্রয়োজন হয় ততটুকু তাপকে এক ক্যালোরি তাপ ধর হয়। ক্যালোরি হল 

তাপ পরিমাপের একক । 

প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্েহ জাতীয় পদার্থ ইত্যাদি শরীরের শক্তি 

(66:5) যোগান দেয়। দিনে বিভিন্ন কাজে আমর] যতটুকু শক্তি ক্ষয় করি 

তার পরিমাণ ঘত আমর] তত ক্যালরি তাপের জন্য খাদ্য গ্রহণ করবে।। 

প্রয়োজনীয় তাঁপ উৎপাদনের জন্য আবার এক প্রকার উপাদান যুক্ত খাদ্য 

( যেমন, শুধু প্রোটিন) গ্রহণ করা উচিত নয়। শুধু প্রোটিন উপাদদ।নবহুল খাদ্য 
গ্রহণ করে প্রক্ষোজনীয় ক্যালোরি তাপ সঞ্চার করার চেষ্টা করলে বিপদ 

অনিবার্ধ । এর দ্বারা ব্দহজমের খুব বেশী সম্ভাবন। থাকে । বিভিন্ন উপার্দান- 

যুক্ত খাদ্যের জন্য মিশ্র খাদ্যের প্রয়োজনীয়ত। অনন্বীকার্ধ। 

স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ__সকলের দেহের জন্ত একই ক্যালোরি প্রয়োজন হয় 
ন1। বয়স, কর্ষ, বিশ্রাম প্রভৃতির অন্থপাতে দেহের শক্তি যেমন ক্ষয় হয় সেই 
অন্থপাতে ক্যালোরির মাত্র। ধার্য হয়। যাদের শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে 

হয় তার্দের খাদ্যের পরিমাণের সঙ্গে অনুপাতে ক্যালোরি বেশী মাত্রায় 

প্রয়োজন । শিশুর দেহ গঠন, বুদ্ধি ও বিকাশের জন্ত বেশী মাত্রায় ক্যালোরি 

প্রয়োজন । অন্যথায় দেহের পুষ্টি হতে পারে না। 
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স্থষম খাদ্য তাঁলিক। 

(ক) ঢেকিচাট। চাল ৪০০ থেকে €** গ্রাম 

(খ) আই! ২০০ * ২২৫ « 
(গ) ডাল ১০০ ॥ ১৫০ ১ 

(ঘ) চিনিবা গুড় ৫০ গ্রাম 
(ড) দুধ ১ লিটার 
(চ) মাছ বা মাংস ১০* গ্রাম 
(ছ) তরিতরকারি ৩০* থেকে ৩৫৭ গ্রাম 
(জ) তেল্-ছি ২০--২৫ গ্রাম 
(ঝ) ফল ১৫০ গ্রাম 

দুধ ছাড়। মোট ১৩৫* থেকে ১৫** গ্রাম পরিমাণ খাদ্যবদ্ঘ একজন পূর্ণ 

বয়স্ক ব্যক্তির দেহের পক্ষে প্রয়োজন। এর দ্বার! ৩০* ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন 

হয়। একজন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তির দেহের পক্ষে এটাই প্রয়োজন! বে উক্ত 
খাদ্য তালিক! পরিবতিত হতে পারে। যেমন, নিরামিষাশীদের জন্য মাছ 
মাংসের পরিবর্তে সম পরিমাণ খাগ্গ্তণ পাওয়ার মতো ওরিতরকারি 
ও রুটির পরিমাণ বাড়াতে হবে। তরিতরকারি পর্ধায়ে সবুজ শাক-সবজির 

পরিমাণ বাড়ানে৷ চলে। স্লেহজাতীয় পদার্থের জন্ত তেল ঘির পরিবর্তে 
মাখন ব্যবহার কর] চলে। অর্থাৎ খাগ্তালিক এমনভাবে তৈরি কর! 

প্রয়োজন যেন দেহের প্রয়োজন অনুপারে গৃহীত খাগ্যে আন্গপাতিক হারে 
অপারহার্য উপাদানগুলির সথঘম সন্নিবেশ হয় হয়। তাহলে তালিকাটি স্থষম 

থাদ্য তালিকায় রূপান্তরিত হবে। 

ক্ুবম খান্-নির্বচনে পালনীয় নীতি প্রথমতঃ, বয়সের 
তারতম্য হল খাদ্য-নির্বাচনের প্রাথামক নীতি। পূর্ণ বয়গ্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা 

শিশুদের খাদ্য পরিমাপগত বিচারে কম হলেও উপাদনগত বিচারে 

শিশুথাদ্যে অধিক প্রোটিন থাক] বাগ্ছনীয়। কারণ, 

মাতৃগর্ভে ভ্রণ থেকে শুর করে সাধারণতঃ পঁচিশ বছর বয়স 

পর্ধস্ত দেহের বুদ্ধি ও বিকাশ হয়। সেঙ্জন্ত এই বয়সেরত্ব্যক্তির জন্য প্রোটিন 

উপাদান ঘথেষ্ট পরিমাণ থাক! বাঞ্চনীয় । 

দ্বিভীয়ভঃ, দৈহিক ও মানপিক শ্রষভেদে খাদের পরিমাণ ও উপাদানে 
তারতম্য হক্স। যেমন, একজন অফিস কেব্ুানীর জন্ত দৈনিক ২০**--২৫*০৮ 

বন্সমের তারতমা 
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শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত মজুরের জন্ত 8258 আবার স্বাভাবিক 

পরিশ্রমী ব্যক্তি অথবা সগ্ সন্তান প্রসব! মাতার জন্ত 

রা উ দৈনিক ২৫০০_-৩০*০ ক্যালোরি তাপযৃন্যের উপাদান 

প্রয়োজন।- শারীরিক পরিশ্রমে নিষুক্ত ব্যক্তির প্রোটিন, 
কার্বোহাইড্রেট ও স্সেহ জাতীয় পদার্থের খাগ্য যত প্রয়োজন মানসিক শ্রমে 

নিযুক্ত ব্যক্তির জন্য এ একই খাগ্য কম পরিমাণে প্রয়োজন হুয়। 
তৃতীয়তঃ, দেশ, কাল অথব। জলবায়ুর তারতম্য অন্গসারে খাস্ত নির্বাচন 

করা বাঞ্চনীয়। শীতপ্রধান দেশে প্রোটিন গ নেহ জাতীয় পদার্থযুক্ত খাদ্য 
বেশী প্রয়োজন। কারণ এই দুটি পদার্থ বেশী তাপশক্তি 

রা উৎপাদনের সহাক্নক। তেমনি গ্রীম্মগ্রধান দেশে কার্বে- 

হাইড্রেটুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন বেশী। আবার ঝতু 

অনুসারে খাদ্যের তারতম্য হয়। একই অঞ্চলে শীতকালে প্রোটিন ও স্লেহু- 

জাতীয় উপাদান ভিত্তিক খাদ্য বেশী গ্রহণ কর] উচিত। 

চতুর্থভঃ, মিশ্র খাদ্য নির্বাচন স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী । একই খাদ্য 
বস্তর মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইডে্ট, জেহ জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি 
প্রয়োজনীয় উপাদান থাকতে পারে । কিন্তু খাদ নির্বাচনের সময় একপ্রকার 

. খাদ্যবস্ত যেমন, সবুজ-শীকসবজী বেশী পরিমাণে গ্রহণ করে অকল প্রকার 

উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা কর] উচিত নয়। এর দ্বার হজমের 

হিট ব্যাঘাত স্থষ্টি হয়। কার্বোহাইড্রেট ও দেহ পদার্থ যেমন, 
উপাধান সংগ্রহ রুটি, মাখন অথবা পূর্ণ খাদ্য (011 10681) গ্রহণের সময় 

ভাত ব৷ রুটি, মাছ, মাংস, ডাল, তরকারী, মিষ্টি প্রভৃতি 

নির্বাচন করাই বাঞ্ছনীয় । মিশ্রখাদ্য কুচি ও আগ্রহ সঞ্চারে সাহায্য করে। 

উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে সহজে খাদ্য বস্ত হজম হয় । 
অবশেষে বল! ঘায়, শরীর ও স্বাস্থ্যের অনুকূল উপাদান ও ক্যালোরি মূল্য 

পাওয়! যাবে এমন খাদ্যবস্ত নির্বাচনের পরেও বিশেষ 
রি বিশেষ খাদ্যবস্তবর মধ্যেও বিশ্তদ্ধতার ভিতিতে খাদ্য 
সংগ্রহের নীতি নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। চাল, ডাল, আটা, ময়দা, তৈল, 

ঘি, মাখন, ছুধ, প্রভৃতিতে ভেজাল থাঁকে। শুকনে! 
তরিতরকারি, শাকসবজীর পরিবর্তে টাটকা ও সবুজ দ্রব্য সংগ্রহ করা বিধেয় | 
এক কথায় বিশুদ্ধ ও টাটক! খাদ্য সংগ্রহ করা কর্তব্য । 



খাস্য ও পুষ্টি ৪৭ 

৪1 খানা ততন্রি ও গ্রহণেন্ন ক্ষেত্রে সতর্কতা 
খাদ্যবন্ত নির্বাচনের পর খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে নান। প্রকার সতর্কতা অবলম্বন 

কর প্রয়োজন । আমরা খাদ্য গ্রহণ করি দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান, 

ভিটামিন ও ক্যালোরি মূল্য সরবরাহের জন্য । খাবার তৈরি বা রাম্মার সমস্প 
অতিরিক্ত তেল-মশল। ব্যবহার কর, টাটক। জিনিসকে অত্যধিক ভাজার জন্য 

বস্তর অনেক মূল্যবান উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। আবার গুরুপাক খাদ্য সহজে 
হজম হয় না। ফলে, খাদ্যগুণ থেকে দেহ বঞ্চিত হয় এবং বদ হজম থেকে 

নানা ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। হ্ৃতরাং এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলদ্ষন 

কর। কর্তব্য । 

দ্বিতীয়তঃ, রোগগ্রস্থ পাচক কর্তৃক তৈরি খাগ্য রোগ জীবাণু ছড়াতে 
পারে। আবার রোগগ্রন্থ না হয়েও অনেক পাচক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্তার 
দিকে মনোযোগী নয়। সেসব ক্ষেত্রে রান্নার জল, বাসন-পন্ত্র, হাড়ি-কড। 
পরিক্ষার রাখার সম্ভাবনা কম হয়। সুতরাং পাচকের স্বাস্থাসম্মত অভ্যাসের 

দিকেও নজর রাখা কর্তব্য । 

খাদ্য তৈরির ক্ষেতে ষেমন তেমনি গ্রহণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও নানা 
সাবধানত। অবলম্বন কর। যুক্তিযুক্ত । 

প্রথমতঃ, রুচির বিরুদ্ধে আহার করা উচিত নয়। হোটেল, রেস্তোরা 
বা গৃহ পরিবেশ যেখানেই হোক বিতৃষ্ার ভাব নিয়ে আহার করা স্বাস্থ্য 
বিরোধী কর্ম। 

দ্বিতীয়তঃ, ঠাণ্ডা, বাসি, আলগা, অপরিচ্ছন্ন খাছ গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের 

পক্ষে অত্যধিক ক্ষতিকারক | গৃহ পরিবেশে আহারের সময় আমর! এবিষয়ে 

কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলেও হোটেল, রেন্ডেশরা, মিষ্টির দোকানে 
আহারের সময় এদিকে লক্ষ্য করি না। এছাড়া শহরের পথিপার্খে ধূলা-বালির 
মধ্যে অনেক খাবার আঢাক1 অবস্থায় রেখে বিক্রি করা হয়। কিছু বিবেচন। 

না করে অনেকে এসব খাগ্য গ্রহণ করে। এর দ্বার রোগবিস্তারের সম্ভাবন! 

ক্অনিবার্ধ হয়ে ওঠে | 

তৃতীয়তঃ, রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রশ্থ পাঁচকের দ্বারা পরিবেশিত খাদ্য, খালি 

হাতে পরিবেশিত খাদ্য গ্রহণ কর এবং অন্টের উচ্ছিষ্ট আহার করার অর্থ 

ব্যাধিকে আমন্ত্রণ কর1। গুরুজনের উচ্ছিষ্ট আহারের নিয়ম অনেক স্থানীয় 

সমাজের সংস্কার। অনেক গরুজন সেহবসে ছোট ছেলেমেয়েদের নিজের 



৪৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পচ্ছতি ও পরিবেশ 

উচ্ছিষ্ট আহার করিয়ে আনন্দ পান। এর দ্বারা রোগ *বিস্তার যে কত 

মহজসাধ্য হতে পারে ত। বলাই বাহুল্য । 

চতুর্থতঃ, খাগ্বন্ত লংগ্রহের. সময় যেমন টাটকা! খান্য সংগ্রহ কর! 
কর্তব্য, তেমনি রন্ধন করার পর খা্যন্্ব্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা 

যুকতিযুক্ত। ধৃলাবালি, কীটপতঙ্গ, মশামাছি গ্রভৃতি খান্সের মধ্যে রোগ 
জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। তাই রন্ধনের পর খাছ্দ্রব্যগুলিকে সাবধানে সংরক্ষণের 

ব্যবস্থা! কর। যুক্তিযুক্ত | 

পঞ্চমতঃ, অতিরিক্ত আহার ও অসময়ে আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর । 

ক্ষুধার ভাড়নায় হোক অথবা! লোভবশত্ঃ হোক কখনও অতিরিক্ত আহার 

কর! উচিত নয়। এর দ্বারা যেমন খাগ্ঠ হজম হয় না, তেমনি দেহে চবি 
জমার সম্ভাবনা থাকে। এছাড! বদহজম জনিত গীড়া থেকে অনেক কঠিন 

রোগ হওয়ার পথ স্থগম হয়। স্ৃতরাং অতিরিক্ত আহার ও অসময়ে আহার 

্বাস্থবিরোধী প্রক্রিয়]। 

ষষ্ঠতঃ,, অতিরিক্ত ও অসময়ে আহারের ন্যায় খুব অর আহারও ম্বাস্থ্যের 

পক্ষে ক্ষতিকারক । অপুষ্টি দু-গ্রকারে হতে পারে-_ প্রথমতঃ, প্রয়োজনীয় খাছের 

পরিমাণ কম হলে আর দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনের তুলনায় অত্যাবশ্যক উপাদান 

কম হলে অপুষ্টির সম্ভাবনা] থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কম 

আহার করলে এবং এরূপ কম আহারের কাল দীর্ঘগ্কায়ী হলে দেহের অপুষ্টি 

অবশ্যন্তাবী। প্রয়োজনভিত্তিক আহারে অভ্যন্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অল্প আহারে 

অভ্যস্ত ব্যক্তি তাড়াতা'ড় রোগাক্রান্ত হন। 

৫। ব্বিগ্ভালঢয় আহাীন্ল অথবা জলঢষাগ (940১901 27681 ০ 

00) 2 

আমাদের দেশের বিদ্য।লয়গুলিতে দুধরনের মধ্যাহৃকালীন বিরতি 

প্রথার গ্রচলন আছে। প্রথমতঃ, ফেসব বিদ্যালয় সকালে ও 'বকালে বসে 
সেখানে একটু দীর্ঘকালীন মধ্যাহ্ন বিরতি দেওয়া হয়। আবার ঘেখানে 

১০-৩* মি, থেকে ৪-৩০ অথবা ১১ থেকে ৫ট। পর্যন্ত ক্ধুল বসে সেখানে 

গ্্পকালীন মধ্যাহ্ন বিরতির ব্যবস্থা কর! হয়। যধ্যাহকালীন বিরত্ধিকে 

ইংরেজীতে “টিফিন পিরিয়ড? বল। হয়। শব্বগত অর্থে “টিফিন' হল জঙগযোগ। 



্বাস্থ্য-শিক্ষার যূলতত্ব ৪৪ 

প্রকৃতপক্ষে এ সময় জলযোগের ব্যবস্থা করা উচিত বলেই এ পিরিম্নডকে 
টিফিন পিরিয়ভ বল] হয়। টিফিন পিরিয়ড এখন বিরতির লময় রূপে 
আখ্যায়িত। ছু-একটি বিদ্যালয় ছাড়া কোথাও জলযোগের ব্যবস্থা! কর হয় 
না। যেসব বিদ্যালয় সকালে ও বিকালে বসে সেখানে মধ্যান্কে আহার 
উপলক্ষে দরীর্ঘকালীন বিরতির ব্যবস্থা থাকে । শাস্তিনিকেতনে এপ ব্যবস্থা 
বিদ্যমান। হ্বল্লকালীন বিরতির সময় অধিকাংশ বিদ্যলয়ের শিক্ষার্থীরা 
নিজেরাই টিফিন নিয়ে আসে অথবা] বিদ্যালয়ের নিকটবতণ দোকান থেকে 
খাবার £কিনে খায়। যেখানে ৫ থেকে ৭ ঘণ্ট। শিক্ষার্থীদের বিদযার্চ। করতে 

হয় সেখানে তাদের যে কিছু জুলষোগ গ্রহণ কর। প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহের 

অবকাশ নাই। 

বিদ্যালয়ে টিফিনের প্রয়োজনীয়তা (66ণ £01 ঢা ৪০ 

5০1১০01) £ বিদ্যালয়ে টিফিনের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ 

যুক্তিগুলি অবতারণা ক ষেতে পারে £ 

' প্রথমতঃ, মাতৃগর্ত থেকে শ্বরু করে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত দেহের বুদ্ধি 

(6০৬07) বিকাশ (৫2৮51006776) হয়। বৃদ্ধি ও বিকাশ বা এককথায় 
পুর জন্ত পরিমিত খাদ্য প্রয়োজন । বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই বয়সের 

অন্তভূক্ত। দ্রিনে ৫ থেকে ৭ ঘণ্ট। শিক্ষার্থীদের বিদালয়ে কাটাতে হয় 

এতক্ষণ অভুক্ত থাকলে তাদের দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশের ব্যাঘাত ঘটে । 

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীদের বয়স সাধারণতঃ পাচ-ছয় থেকে ষোল- 

সতের বছর। এই বয়মের বালক-বালিকার। ত্বভাবতঃ চঞ্চল 'প্রকৃতির হয়। 

তাই বিদ্যাচর্চার জন্য মানপিক শ্রম ছাড়াও তার দৌড়-ঝাঁপ, খেলাধূলা এবং 

এঘর থেকে ওঘরে যাতায়াত করে| ফলে তাদের দেহের ক্ষয়সাধন দ্রুতগতিতে 

চলতে থাকে । ক্ষয়পূরণের জন্ত পরিমিত ক্যালোরি মূজ্যের ভিটামিনযুক্ত খাদ্য 

প্রয়োজন । 

তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে নিয় 

মধ্যবিত্ত ব! দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ের। গৃহে পরিমিত আহার করতে 

পারে না। শুধু অর্ধতৃক্ত নয় অনেককেই অতুক্ত অবস্থায় স্কুলে থাকতে হয়। 

এসব ক্ষেত্রে জলযোগের দ্বারাও শারীরিক অভাব পুরণ কর সম্ভব নয়। এজন্যই 

বিদ্যালয়ে আহারের ব্যবস্থা কর। যুক্তিযুক্ত | যার পুর্ণ আহার" গ্রহণ কলে 

চ7০810--4 (৫1) 



৫৩ | শিক্ষণ-গ্রসজে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

১*ট1 বা ১০-৩* মিনিটে বিদ্যালয়ে আমে তারাও হুষম খাদ্য গ্রহণ করে 

থাকে এমন কল্পন! করাও যায় না। স্থতরাং প্রতিটি বিদ্যালয়ে আহার বা 

জলযোগের ব্যবস্থা! থাক। একান্ত প্রয়োজন । 

চতুর্থতঃ, শিক্ষালাভের জন্যই বিদ্যালয়ে থাকাকালীন খাবার খাওয়া 
শিক্ষালাভের একটি অঙ্গ । তাইকিভাবে সুষম খাদ্য নির্বাচন করতে হয়, 

কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাণ্য প্রস্তত, পরিবেশন ও গ্রহণ করতে হয়, সে 

সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা ও অভ্যাম গঠন করার দায়িত্ব বিদ্যালয়কেই 
নিতে হবে। শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস, তার গৃহপরিজন ও 
প্রতিবেশীদের প্রভাব বিস্তার করবে। এর দ্বারা সমাজের প্রতি বিদ্যালয়ের 

দ্বায়িত্ব পালন করাও সহজ সাধ্য হবে। 

টিফিন সম্পর্কে প্রচলিত অবস্থা (চ:6৬৪1670 779061023 ০৫ 

90100117100 )১ বিদ্যালয়ে টিফিন গ্রহণেব প্রথা প্রচলনের আগে ও পরে 

মধ্যবিত ঘরের ছেলেমেয়েরাই বিদ্যালয়ে টিফিন নিয়ে যেত। চিড়া, মুড়ি, গুড়, 
পাটালি, কল!, শশা, বিভিন্ন ধতুর ফল ছিল তার্দের সাধারণ টিফিন। বাড়ী 
থেকে মা-€বানেরা পিঠা, নারকেল সন্দেশ ইত্যার্দিও তৈরি করে দিতেন । 

গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে এবপ প্রথ। আজও চালু আছে। উন্নত গ্রাম অথবা] 

শহরাঞ্চলে ছেলে মেয়েরা বাড়ী থেকে টিফিন কোটায় ভি খাবার নিয়ে 
আসে; অথব। বিরতির সময় বাড়ীর চাকর বা! পরিবারের কেউ টিফিন পৌছে 

দিয়ে ষায়। এছাড়া ঘেসব বিদ্যালয়ের পাশে বাজার-হাট, দোকান-পাট 

আছে সেখানে ছাত্রছাত্রীরা দোকান থেকে নান। সামগ্রী কিনে জলযোগ 

করে। এর জন্থে প্রয়োজন হয় নগদ পয়স। সংগ্রহ কর1| যেসব পরিবারের 

ছেলেমেয়েরা নগদ পয়সা বা তৈরি খাবার বাঁড়ী থেকে পায় না৷ তার৷ 
অবাঞ্ছনীয় প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে পারে। স্তরাং শিক্ষার্থীদের অথবা 
অভিভাবকদের স্ব-স্ব প্রচেষ্টার ওপর টিফিন গ্রহণের ব্যবস্থাপন! ছেড়ে দেওয়। 

মোটেই বাঞনীয় নয়। তাই এই লাধারণ নীতির পরিবর্তে বিদ্যালয়ের তরফ 
থেকে স্বাস্থ্য সম্মত টিফিনের হুষঠু ব্যবস্থাপন। গ্রবর্তন করা! প্রয়োজন । 

দ্বিতীয় মহাযুছের পূর্বে সরকারী শিক্ষাবিভাগের তরফ থেকে বিদ্যালয় টিফিন 

প্রসঙ্গে একট! পরিকল্পনা এদেশে প্রচলিত হয়েছিল । তখন ছাত্রদের মাথাপিছু 

ছয় আন। বা সাইত্রিশ পয়স! প্রতি বিদ্যালয়কে সরকার কর্তৃক ওয়! হত। 



খাদ্য ও পুরি ৫১ 

'শর্ত ছিল অভিভাবককেও সমছারে বায় করতে হবে। এই পরিকল্পনায় শতকর। 

১৬ জনকে বিন! বায়ে টিফিন পরিবেশন কর! হৃত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে 

দ্বিতীয় মন্থাযুদ্ধের পর এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। 
বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ুকালীন টিফিন প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক 

সংস্থাগুলির (যেমন-_ে. টি. 0. দু, ঘ.;: 0. & ২, প্রভৃতি ) 

কর্মধার। প্রশংসার দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে ভাবতীয় রেডক্রশ সোসাইটার 

([001212 [২৪৭0০:0955 9০9০1665 ) অব্দানও নিতাস্তকম নয়। তবে এসব 

পরিকল্পনার পরিধি এত সীমিত ঘে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য । 

ভাবী নাগরিকদের স্বাস্থাচিস্তা জাতীয় এক সমস্য। | স্থন্দর, কর্মক্ষম, সুস্থ 

নাগরিক জীবন গড়ে তোন। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের অপ:রিছার্য কর্তব্য । দেশের 

সর্বত্রই সরকারী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালিত হচ্ছে না। এর পশ্চাতে রয়েছে 

দেশের অপরিকলিত, অনুন্নত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা । এই 

অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধানের জন্ত একটি অভিমত হল-__কৃষকের নিকট 

থেকে'কিছু ফসল সংগ্রহ, মুষ্টিভিক্ষা, ছেলেদের ছার! গ্রাম থেকে ফলযূল সংগ্রহ, 

শিক্ষকদের পকেট থেকে মাসে মাসে কিছু ব্যয় করা, হোটেল-রেস্তর"1 ও 

মিষ্টান্নের দোকানদারকে কিছু ব্যয় করার জন্তে অন্প্রাণিত কর! দরকার। 

প্রাকৃ স্বাধীনতার যুগে এরূপ পরিকল্পন! গ্রহণ করা হত। বর্তমানে রাষ্ট্রকেই 

সরকারের মাধামে এ দবাত্রিত্ব পালন করতে হবে। এর জন্য চাই সাম্যবাদী, 

সমাজতান্ত্রিক জনকল্যাণকর শাসনব্যবস্থা | 

জলযোগ পরিকল্পনায় অর্থ সংগ্রহ £ প্রচলিত সমাঞ্জ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 
মধ্যাহ্ন বিরতির সময় জলযোগ সরবরাহের কথা চিন্তা কর। প্রক্মোজন। বছরে 

৩৬৫ দিনের মধ্যে ৫২টি শনিবার, ৫২টি রবিবার এবং সাধারণ ছুটির দিনের 
খ্যা ৯৬ ধরলে বাকি থাকে ৩৬৫--(৫২+-৫২+৯৬)-০১৬৫ দিন। ১৬৫ 

দিনের জলযোগের ছিসাব ধর প্রয়োজন । মাথাপিছু ২৫ পয়স| ধরলে ৫০০ 

ছাত্রের জন্ত ১৬৫ দিনে খরচ হয় ২৯৬২৫ টাকা । আবার একজন ছাত্রের জন্ত 

বছরে প্রয়োজন হয় (২৫ পয়স। ৯ ১৬৫) ৪১ টাক! পঁচিশ পয়সা! । একে দুভাগ 

করলে অভিভাবক ও সরকারকে প্রায় ২১ টাক] হারে ব্যয় করতে হয়। সৃতরাঁং 

সরকারী মঞ্জুনী হবে বাধিক প্রায় ১১৭০ টাক1। জাতির ভবিত্যৎ নাগরিকদের 

প্রয়োজনে জাতীয় সরকারের এই ব্যয় ভরি বহন কর খুবই যুক্তিদহ্গত। 



১৫২ - ।  শিক্ষপ-গ্রসঙগে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

বাকী অর্ধাংশ অডিভাবকর। যে ব্যয় করতে পারবেন এমন সম্ভাবন। এদেশে, 
ত্বপ্নমা্জ। তাহ দ্বিতীয় শ্রচেষ্ট। হল_-শহ্রাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের বিষ্ভালয়ের জন্ত 

পৃথক ব্যবস্থা! থাক। কর্তব্য । শহরাঞ্চলে অভিভাবকর। ব্যয় বহনে সক্ষম । তাহ 
তাদের ওপর অধিক ব্যয় ভার অর্পণ করে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির জন্ত সরকার 
অধিক ব্যয় করতে পারেন ! 

তৃতীয় প্রচেষ্টা অভিভাবক, শিক্ষক ও উচ্চশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের 

নিয়ে গ্রতি বছর একটি করে "টাফন কমিটি” সংগঠন করে এই কামটির ওপর 

জলযোগ সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ কর। যায়। এটফিন কমিটকে" সক্রিয় 

সহযোগিত। দেবেন “ছাত্র সংলদ+, 1শক্ষক পারষদ (16801)675 0০001011) 

এবং অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ (81:61)0-16801767 45909019010) | এদের 

সাহায্যপু্ট হয়ে 'টাফন কামটি' হাটবাজার, মেলা, আঞ্চালক উৎসব অনুষ্ঠানে 

নগদ ঢাকায় বা সামগ্রার মাধ্যমে সংগ্রহ কার্ধ পারচালনা করতে পারেন। 

্বল্পকাল৷ন অথাৎ একবছরের জগ্ত পৃথক কামটির ওপর দায়ত্ব অপিত হলে 

টিফিন কাঁমটি সার্থকভাবে দায়ত্ব পালনের জগ চেষ্ছ। করবে। এর দ্বার! 

অভিভাবকদের প্রদত্ত অংশের হার কম হতে পারে। 

চতুর্থ প্রচেষ্টার খরচ কমানোর পক্ষে বল! যায়-_-“টিফিন কমিটির 
ব্যবস্থাপনায় জলযোগ প্রত্তত ও 1বতরণের ব্যবস্থা রাখা যুক্তযুক্ত। হোটেল, 
রেস্তরা বা কোন বাহরের সরবরাহকারীর হাতে দারিত্ব অর্পণ করলে 

অপারামত ব্যয়ের সম্ভাবন। বেশী থাকে। তাছাড়। ব্যবসায়া বুঁভ্ত অন্গসারে 

অধিক লাভের আশায় জলযষোগের সামগ্রী নিম্নমানের হতে বাধ্য । "টাফন 

কমিটির” দায়িতে টাফনের অর্থ ও সামগ্রা সংগ্রহ, [ফন প্রপ্তাতি ও 

পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে খরচ যে ষথেষ্ট কম হবে সে বিষয়ে সন্দেহের 

অবকাশ নেই। | 

জলযোগের ব্যবন্থাপন1 £ অর্থ ও সামগ্রী সংগ্রহের পর জলযোগের 

ব্যবস্থাপন৷ সম্পর্কে চিত্ত! কর! গ্রয়োজন। - ব্যবস্থাপনার কয়েকটি দিক আছে” 
যেমন (ক) জলযোগের খাগ্চতালিক] (14509) নির্বাচন ও নির্ধারণের নীতি, 
(খ) খান্ভ ও তার সাগ্াহিক তালিক। এবং (গ) জলযোগ প্রস্ততি, পরিবেশন 
ও গ্রহণ। 



খাছ ও পুটি ৫৩ 

(ক) জঙগযোগের খাদ্য তালিক! নির্বাচন ও নির্ধারণের নীতি ঃ 
প্রথমতঃ, টিফিনের প্রয়োজনীয়তার কথা ম্মরণ করে খান্ সামগ্রী 
নির্বাচন (করা প্রয়োজন । প্রয়োজনীয়তার মূল কথ দেহপুটি। ্ৃতরাং 
পুট্টকর খাছ্যবস্থ নির্বাচন করা কর্তব্য । 

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে বালক-বালিকার পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বোঝে 
না। শ্বভাবতঃই তারা রসন। তৃথ্থির প্রতি বেশী আকধিত হয়। সুতরাং খাস্- 

ব্ত নির্বাচনের সময় পুষ্টিকারিতার পাশাপাশি রসনাতৃপ্তির উপযোগী খাতের 
ওপরও কিছু গুরুত্ব দেওয়। গ্রয়োজন। 

ততীয়তঃ, খাগ্বস্করর টৈচিত্রের মধ্যে জলযোগের উপযোগিতা লক্ষ্য 
কর! যায়। একটি ৰা ছুটি সামগ্রীর পরিবর্তে সপ্তাহের পাঁচটি দিনে 

(শনিবার ও রবিবার ছাভা) পাঁচ প্রকার খাছা হলে ছাত্র-ছাত্রীর! সহজে 

বৈচিত্রাপৃর্ণ, রুচিকর জলযোগ দ্বার আকুষ্ট হবে। প্রতিদিন এক রকম খাস্য 

নির্ধারণ করলে ছাত্রদের যনে একঘেয়েমি জনিত অরুচি সক্রিয় হয়। এর 

দ্বার হজমেরও ব্যাঘাত স্ষ্টি হতে পারে । 

চতুর্থতিঃ, খান্রুচি ও তৃপ্তি স্থির উদ্দেশ্তে মিশ্র খাদ্যবস্ত নির্বাচন করাও 
যুক্তিযুক্ত। রুটির সঙ্গে মাথন, গুড়, চিনি; শুধু ভিজে ছোলার পরিবর্তে 
ছোলা ও গুড়; মুড়ির পরিবর্তে ছৃধ, চিড়। ও কলা এইভাবে বৈচিজ্রাসহ 

মিশ্র খাদ্যবস্ব নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখলে জলযোগের প্রতি শিক্ষার্থীর! 
আকৃষ্ট ও যথেষ্ট উপরুত হুবে। 

অবশেষে বলা যায়, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে বিস্যালয় গুলির 

পরিমিত খরচের দিকে লক্ষা রেখে জলষোগের খাদ্য নির্বাচন ও সংগ্রহ 

করা কর্তব্য । কারণ অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের সকল কাজের প্রাথমিক 

অস্তরায়। সেই বাধ! অতিক্রম কবার জন্য খাদ্যবস্ত নির্বাচনের অন্যান্ত নীতির 

দলে পরিমিত খরচের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ । 

খে) সাণ্তান্বিক খাদ্য তালিক! £ উল্লিখিত নীতিগুলির ওপর 

গরত্ব দিয়ে সাপ্তাহিক জলযোগের একটা! ভালিক! নিয়ে দেওয়া হল : 
সোমবার- অঙ্কুরিত ছোল1+মসল। মুড়ি +কল। 
মঙ্গলবার-__-একপোয়। ছধ+- চিড়া 1+চিনি ব৷ গুড় 

বুধবার-_একটি কল।1আধ পোয়। ছুধ+ ভিজা চিড়া " 
এ 



৫৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পছ্ধতি ও পরিবেশ 

বৃহস্পতিবার-_ছোলার ডাল বা আলুর দম+-চাপাটি 
শুক্রবার পাউরুটি আধখানা ডিম+কলা 
এছাড়া বিভিন্ন খতুতে আমাদের দেশে নানা প্রকার ফল পাওয়া যায় । 

যেমন-_-পেঁপে, কমলালেবু$ আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি । এগুলিকেও 
খাদ্যবস্ত হিসেবে ব্যবহার করা চলে। এছাড়া শশ1, খেজুর-পাটালী, নারকেল, 

সন্দেশ, আখের গুড় প্রভৃতি জলযোগের খাদ্যবস্ত হিসেবে ব্যবহৃত 
হতে পারে। 

দৈনন্দিন জলযোগের সামগ্রী নির্বাচন প্রসঙ্গে একট। কথা ম্মরণ রাখ। 

প্রয়োজন-_বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত হ্থাস্থ্য সমান নয়; 

অনেকেই নান। ভাবে রুগ্র থাকতে পারে। নিদিষ্ট দিনের খাছ্যবস্ত কোন 

ছাত্রের পেটের পক্ষে বা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নাও হতে পারে । এসব ক্ষেত্রে 
স্বাস্থ্য পরিদর্শক বা! চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে পৃথক খাদ্যতালিকার 

ব্যবস্থা কর! বাঞ্নীয়। 

(গ) জলযোগ প্রস্ততি, পরিবেশন ও গ্রহণ £ হোটেল, রেত্তর 1, 
মিষ্টির দোকান বা বাইরের সরবরাহকারীর ওপর বিদ্যালয়ের জলযোগের 

' ভার অর্পণ করা মোটেই উচিত নয়। বিদ্যালয়কে টিফিন কমিটির" মাধ্যমে 

এই দায়িত্ব পালন করতে হুবে। এর জন্য প্রথমতঃ, দরকার একখানি 
পৃথক কক্ষ। এই কক্ষে খাদ্যবস্তকে টাটক। ও বিশ্বদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণের 

ব্যবস্থা থাকবে । এই কক্ষের একদিকে থাকবে রদ্ধনশালা ও অন্য দিকে 

আহারের স্থান ও আহ্ুষঙ্গিক সাজসরগ্াম ও আসবাবপত্র । 

দ্বিতীয়তঃ, আরশোলা, মশা-মাছি, পোকামাকড়, ইদুর-পি পড়ে গ্রভৃতির 
উপদ্রব নিবারণ, পাচকসহ বাসনপত্র ও সাজসরপ্রামের পরিক্ষার পরিচ্ছন্্তা, 

ধৌতকার্য এবং পানের জন্থ বিশুদ্ধ জল সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা খাক। একাস্ত 

বাঞ্ছনীয়। টিফিন গ্রহণের জন্ত শালপাতা বা কলাপাত! ব্যবহার করাই 

যুক্তিযুক্ত । ৃ 

তৃতীয়ত, পরিবেশনের পর আবর্জনাদি নির্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করা, 
হাতমূখ ধোয়া, বিশুদ্ধ জল পান কর! গ্রভৃতি বিষয়ে জক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 

চতুর্থতঃ শ্রিক্ষকদের আচার-আচরপের দৃষ্টান্ত নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে 
স্বাস্থাবিধি পালনে অভ্যন্ত হয়ে ওঠে তার জন্তে শিক্ষার্থীদের টিফিন গ্রহণের 
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সময় শিক্ষকদেরও পাল। করে টিফিন গ্রহণ কর! কর্তব্য । টিফিন ছাড়া আহার 
বা ভোজন সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষার জন্ত বছরে অস্ততঃ দু-এর অধিকবার 
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমবেত ভোজের ব্যবস্থা করাও যুক্তিযুক্ত । 

পঞ্চমতঃ, টিফিন ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খল] বিধানের প্রশ্ন অনেক 

সময গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাধিক শিক্ষকের টিফিন 

গ্রহণ কর] উচিত। তাছাড়া খাদ্য পরিবেশনের সময় পৃথক হুল-ঘরের মধ্যে 
লাইন দিয়ে অথব! শ্রেণী বা হাউল প্রথায় (70056 5550977) পরিবেশন কর! 
ঘেতে পারে । বিদ্যালয়ের দ্যবস্থাপনার ওপর এসব শৃঙ্খলার মান নির্ভর করে। 

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব 8 বিদ্যালয়ে জলযোগ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থা 

পনার গুরুত্ব অনন্বীকার্য। 

প্রথমতঃ, শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাককর্দের ছ্বারা সংগঠিত ও কর্তৃপক্ষের 

দ্বারা অনুমোদিত বাধিক পরিবর্তনশীল ৭টফিন কমিটি সকলের আস্থাভাজন 

বল! চলে। হৃতরাং এখানে অপচয়, মুনাফার ছুরাশা, পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা 

কম থাকবে__ আঁশ! কর! যায়| 
দ্বিস্তীয়তঃ, খাগ্ সামগ্রী বা অর্থ সংগ্রহ, খাছ তালিক! প্রস্ততি, পরিবেশন 

ও গ্রহণ প্রসঙ্গে যেসব শিক্ষার্থা দায়িত্ব গ্রহণ করে তার! কতকগুলি ব্যক্তিগত ও 

সমষ্টিগত বাঞ্নীয় গুপ, প্রবৃত্তি ও দক্ষত] অর্জনের সুযোগ পায় ; যেসব গুণ ও 

স্বভাব সভ্য দায়িত্বশীল নাগরিক জীবনে নিতাস্ত অপরিহার্য । 

উভীয়ভঠ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি পরিফষার-পরিচ্ছন্নতার 

ঘষে নীতি নির্ধারিত হয়েছে সেগুলি ষথাষথ অনুশীলনের ছার! ব]ক্তিত্থাস্থ্য ও 

সামগ্রিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ এই 

জ্ঞান অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে গৃহ ও সমাজ পরিবেশে প্রভাব বিস্তার করে। 

টিফিন পরিবেশন ও গ্রহণের সময় শৃঙ্খল। সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করে তা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরম সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। 



চতুর্থ অশ্যাক্স 

স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পনা! ও কার্যত্রম 
(81905 ৪750 097067:80077)6 107 ৩9118 70050961977) 

অধ্যায় পরিচয় 2 স্বাস্থাশিক্ষার পরিকল্পন! ও কার্যক্রম বিষয়টি খুব বেশী জটিল । কারণ 
একটির শীর্ষ (13689) এবং উপশীর্ষ (3001083) অন্য একট বিষয়েব (:০2.০) সহঙ্গ এত বেশী 

সম্পর্কযুক্ত যে, কোন শীর্ষের অধীন কতটুকু বিষষবস্তুঃ থাকৰে এটা! বিচাব কব দ্ুবহ | যেমন, 

৩নং অনুচ্ছেদ্দের অংশ হওয়া সত্ত্বেও 4 বিগ্ভালয়ে শ্বাস্থ্যপ্রদ* জীবনচা, 9 স্বাঙ্থাতত্ব শিক্ষণ 

এবং ০ বিদ্যালয় স্থাস্থ্যব্যবস্থাকে পৃথক ন্বযংসন্পূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য কবতে হয। আবার 2 
বিদ্যালয় (হ্বাস্থ্াব্যবস্থার অস্ততূর্ত বিষয় হওষা সন্ত [১] স্বাস্থ্য পরিদর্শন, [২] প্রতিরোধ 

ও অনুনরণমূলক বিষয়, [৩] বিদ্যালয় আরোগাশালা, [৪] পরিচ্ছন্নতা, [৫] বিদ্যালয় 
সেনিটেশন ব্যবস্থাকে পৃথক পৃথক বিষয় হিসেবে গণ্য কবতে হল। 

কোন জাতি খন প্রগতি ও আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজনে পরিকল্পন। 

গ্রহণ করে তখন শিশুর শিক্ষা) ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে ষথাপাধ্য বিনিয়োগ করার 

প্রয়োজন হয়। কারণ ব্যক্তির শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সমাজ ও রাষ্ট্রের 

ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে নির্ধারিত জাতীয় লক্ষ্য সার্থক হয়ে ওঠে । 

শিক্ষা! ও স্বাস্থ্য পরস্পরের পরিপুরক। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় 

বে একটির অভাবে অন্যটির কোন সার্থকতা! নেই। সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের 

আবির্ভাব না হলে কোন শিক্ষাই সার্থক হয় না। শিক্ষার মাধ্যমে স্থস্থদেহে 
সুস্থ ও সক্ষম মনের প্রতিষ্টা করতে হবে এবং এরূপ শিক্ষা-প্রচেষ্টার উপযুক্ত 
ও নির্ভরযোগ্য কাল হল শিক্ষার্থীর শৈশব থেকে বয়ঃসদ্ধিক্ষণ পর্যস্ত। 
কারণ এই সময়েই শিক্ষার্থার দেহ ও মনের বিকাশ ও বৃদ্ধিহয়। 

নীরোগ দেহ-মন শিক্ষালাভের সহায়ক, আর এ শিক্ষা! জাতীয় লক্ষ্যকে সার্থক 

করতে পারে। তাই বিদ্যালয়ে ন্বাস্থাশিক্ষার অন্থকৃল পরিকল্পনা ও কর্মকুচী 
গ্রহণ করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য । 



স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পন। ও কার্যক্রম ৫৭ 

৯? স্বাস্থ্য শিক্ষাপস পক্সিকল্পনা গ্রহণেক্স নীতি 
(22700209155 01 01810198006 10. 176816 ছ.00081100) 2 

্বাস্থ্াশিক্ষার কর্মশ্চী যাতে সমগ্র বিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি শ্তরের সঙ্গে 
সংযুক্ত হয় সেজন্তে কতকগুলি নীতির ভিত্তিতে পরিকল্পন। গ্রহণ করা 
যুক্তিযুক্ত । নে নীতিগুলি হল : 

(১) বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পাঠ্যশ্চী ও সহ-পাঠ্যশ্ছচীর অবিচ্ছেদ্য 

অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পন। গৃহীত হবে । 
(২) স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মস্চী বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংগ্রিই ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব- 

পূর্ণ কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হুবে। 
(৩) শ্বাস্থ্যকর্মস্থচীর পরিকল্পন। গ্রহণে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় সহযোগিতা ও 

কার্যকর অংশ গ্রহণের স্থযোগ দিতে হবে। 

(৪) বিদ্যালয়ে গৃহীত স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্ম প্রকল্পের সঙ্গে বিদালয় 
সমাজের সামগগ্রক প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ষোগস্ত্র থাকবে । 

(৫) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর্মস্চীর পরিকল্পনা গ্রহণের সময় আঞ্চলিক অভিজ্ঞ 

ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। 

(৬) পরিকল্পন। হবে সব্দা গতিশীল এবং প্রয়োজন অন্থসারে পরিবর্তনীয়। 

(৭) পরিকল্পনা প্রণক্বনে ও রূপাক্ণে শিক্ষার্থাদেব নেতৃত্ব প্রদানে উদ্দ্ধ 

করতে হবে। 

(৮) পরিকল্পনার সার্থকত1 আত্মপ্রকাশ করবে বাস্তব বর্ষের ভিত্তিতে 

পরিকল্পন। গ্রহণ কর! সহজ কিন্তু তার বাস্তবায়ন সমস্যাপূর্ণ বিষয়। তাই 
এমন পরিকল্পনা গ্রহণ কর] কর্তব্য ঘার বাস্তবায়ন করা বিগ্ালয়-শিক্ষাথখণদের 
পক্ষে সম্ভব হয়। 

২1 সার্ক স্বাস্থ্যশিক্ষান্ন কমনুচীক €বশিষ্র্য 
(0581-8051196108 0৫6 9০013]. 1768161 7:00086101) 1010518170106) 2 

এক সময় স্বাস্থ্যশিক্ষ। সম্পর্কে মানুষ ভূল ধারণ! পোষণ করতেন। তার। 

মনে করতেন গতাহ্বগতিক শিক্ষার ভার স্বাস্থ্যশিক্ষ।ও অধ্যয়নের মাধ্যমে 

জ্ঞানার্জনের একটি বিষযন--এই সংকীর্ণ ধারণ! আজ আর যেমন মাধারণ শিক্ষ।- 

প্রসঙ্গে অচল, তেমনি স্বাস্থ্যশিক্ষা। প্রনঙ্গে এর কোন মূল্য নেই। সত্যিকার 

সবাস্থাশিক্ষার মৌলিক বিষয়টি আচর্পমূলক ও জীবনধর্ধী। জীবনধারার সঙ্গে 



৫৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

অনুশীলন ক'রে এ শিক্ষা লাভ করতে হয়। তাই স্বাস্থ্যশিক্ষা-সংক্রান্ত ষে 

কর্ষস্ছচীর বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন কর! দরকার, তা হল £ 

(১) স্বাস্থ্যান্ুশীলনের কর্মস্চিতে ব্যক্তিগত ও যৌথ আচরণের উন্নয়নের 

ওপর জোর দেওয়। হয়। বাক্যালাপ বা তত্বগত আলোচনার কোন স্থান 

এখানে নেই। অন্ুশীলনই এখানে বড় কথা। 

(২) স্বাস্থ্যা্নশীলনের কর্মস্থচী ব্যক্তিগত এবং যৌথ আগ্রহ ও প্রয়োজন 

মেটাবার দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে । আগ্রহ ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীন 

কোন ভাবগত বিষয়ের কর্মন্থচী এট] নয়। 

(৩) শিক্ষান্থশীলনের ধারা অবলম্বনে স্থাস্থ্যোন্নয়নের প্রচেষ্টাই এ 

অন্গশীলনের বড় কথ।। এখানে প্রত্যক্ষ চিকিৎসার দ্বারা স্বান্ত্যোক্নয়ন প্রচেষ্টার 
ওপর গুরুত্ব দেওয়া! হয় না। ন্বাভাবিক জীবনধারাই হুল শিক্ষাধার1, আর 

শিক্ষাধারার অন্তভূক্তি বিষয় হুল স্বাস্থ্যশিক্ষ। । সুতরাং স্থাস্থ্যান্থশীলন আর 
জীবনধমশিক্ষা একসঙ্গে পরিচালিত হবে। 

(৪) স্বাস্থ্যশিক্ষ! যাতে ্থজনধর্মী ও বাঞ্ছনীয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভব 
হয় তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে কর্মক্চী তৈরি কর! হুয়। এট! কোন বাক্যালাপ বা 
তত্বগত আলোচনার বিষয় নয়, এট! মূলতঃ অ্শীলনযূলক কর্মে অংশ গ্রহণ 

করা। এখানে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশের সৃষোগ অব্যাহত থাকবে। এখানে 

স্বাস্থ্যসম্মত কর্ষের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের যোগ হ্ষ্টি করতে হুবে। 

(৫) ব্যক্তিগত ও যৌথ শ্বাস্থ্যসমন্তার সমাধানের জন্ত বিভিন্ন উতৎন থেকে 

সংগৃহীত সমাচার (17000080100 ) প্রয়োগের ওপর এই কর্মনৃচী গুরুত্ব 
আরোপ করে। শুধু সমাচার সংগ্রহ করা বা তার মৌলিক আলোচন! নয়, 

গ্রয়োগ ব। অন্ুশীলনই এখানে বড় কথ।। 

(৬) মূল কর্মক্ষচীকে সার্থক ও কার্যকর করার জন্ত বিদ্যালয়ে প্রয়োজন 

হলে ছোট ছোট সমম্থিত প্রকল্প (0:০-0:0159660 [১:01600 গ্রহণ কর] যেতে 

পারে । এরূপ কোন কর্মসুচী যাতে মূল কর্মশ্চীর অন্তরায় না হয় সেদিকেও 

লক্ষ্য রাখ দরকার। 

(৭) সমাজ-উন্নয়নের স্বাস্থ্-কর্মন্ছচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য- 
কর্মকুচী গ্রণয়ন করতে হয়। বৃহত্তর সমাজের স্বাস্থ্-কর্মন্চীর সঙ্গে সম্পর্কহীন 

বিচ্ভালয়ের কোন কর্মক্ষচীকে সার্থকভাবে বাশ্ুবাক়িত কর! যায় ন।। 



্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পনা! ও কার্যক্রম 8৯ 

(৮) মনে রাখা উচিত বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর্মশ্চী ছোট ছোট ক্ষণস্থায়ী 
প্রকল্পের সমষ্টি নয়। মুলত: এট। হল চলমান, দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থযস্থচীর পরিকল্পনা 
এবং এট। বিষ্যাল[ুয়র কর্মধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও শিক্ষান্থচীর 
অবিচ্ছেদ্য অং 

৩২ /বিগ্যালচস স্বাস্থ্য শিক্ষান্্ কম ুচী (5০০০1176816 
[.00086101) 29106181001) 2 

্বাস্্যশিক্ষার ব্যাপকতা শিক্ষার্থীর জীবনধারার সঙ্গে সংযুক্ত বিষয়। 
শিক্ষার্থীর জীবন বিদ্যালয়, বিদ্যালয় পরিবেশ, বাসগৃহ ও সমাজ পরিবেশের 
বিস্তৃত ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয় ও ক্ষেত্রও তাই বহুবিস্তৃত | 

এই ব্যাপকতার কথা স্মরণ রেখে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক স্থাস্থ্য-সংরক্ষণ, 

(07556590100 0£ 1769101), স্বাস্থ্য-উন্য়ন (:07000101) ০৫ 176810) 

এবং রোগাক্রমণের প্রতিবিধান (05৮61061078 ০৫6 ]136856), নিরাময় ও 

অন্ুলরণমূলক ব্যবস্থা! (7210060151 10689016 9:90 £0110জ্-00 5651০ ) 

ইত্যাদি করার প্ররেজন হয়। বিষ্যালয় কর্তৃক স্বাস্থ্য-সম্পকিত এই নাবিক 

আয়োজনকে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মক্চী বল! হয়। 

্বাস্থ্যশিক্ষার বিপুল কর্মশ্চী প্রণয়নের সময় মৌলিক তিনটি (দিকের 

গ্রুতি (2502005) জক্ষ্য নির্দেশ কর। হয়, ষথা__ 

(ক) স্বাস্থ্যপালন ও সংন্মক্ষণ (02556158110 80৫. 

1১:০6০০61018 0£ [768109) & 

(১) বিছ্যালয় পরিবেশের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, 

(২) বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, 

(৩) শ্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয় কাধক্রম, 
(৪) শিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থা-সচেতনত] হুঙটি ও আচরণ সংগঠনে সাহাষ্য 

করা। 

(খ) শ্বাস উল্লয্নন (01920061020 0£ [7 ০8165) 2 

(১) পরিবেশগত দ্বাস্থ্যোক্নতি | 
(২) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাস্ত্যোক্গতি, 

(৩) তত্বগত ম্বাস্থ্যশিক্ষার উন্নতি । 



৬০ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

গ) পুনরুদ্ধান্স? সংঢশাশখন, প্রতিকান্ন,।র ও 
অন্ুসন্মণমূলক ব্যবস্থা (2696078056১  0০90:6065৩, 

'ঢ.21106018] 8100] 0110 ড-0 1006850168) 2 

(১) প্রাথমিক চিকিৎস। 

(২) প্রতিৰিধানযূলক শরীর-চর্চ।, 
(৩) চিকিৎসা ও পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা 

উল্লিখিত তিনটি উদ্দেশ্তপূর্ণ কর্মবিভাজন পরম্পরের সঙ্গে অতি নিবিড়- 
ভাবে অন্বিত। এই তিনটি বিভাগের অস্ততভূক্ত বিচিত্র কার্ধাবলীকে 

বাস্তবায়িত করার জন্য তিনটি সম্প্ই উপায় (0169153) অবলম্বন করা৷ ষেতে 
পারে, ষেমন-- - 

4. বিদ্যালয়ে হ্বাস্থাগ্রদ জীবনচর্চ। (76510765] 9০11001 [.15106) 
9. স্বাস্থাতত্ শিক্ষণ ([7০9101) [15650001072) 

0. বিদ্যালয়-স্থাস্থা-ব্যবস্থা। (9০০01 [76810 5০:1০) 

4», বিভ।লয়ে স্থাস্থ্যপ্রদ্দ জীবনচ্চ! (76210791 5০০০] [,15178) 
বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যান্থকল জীবনচর্চার জন্ত প্রথম প্রয়োজন বিদ্যালয় গুছ 

ও পরিবেশগত স্বাস্থাপালন ও সংরক্ষণ। এই পবিপ্রেক্ষিতে যেসব বিষয়ের 
প্রতি জক্ষ্য রাখতে হবে সেগুলি হলঃ €ক) গ্ৃহপরিবেশকেক্দ্িক 
বাক্য £ 

(১) শিক্ষাকর্মের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে 

গৃছনির্যাণের জন্ত ভূমি নির্বাচন করা প্রয়োজন । 

(২) বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ কর! 

প্রয়োজন । গৃহ-পরিকল্পনার সময় প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, বিষয়কক্ষ, গ্রন্থাগার 

ইত্যাদি, কক্ষগুলিতে আলোক ও বায়ু প্রবাহের প্রাচূর্ষ, ল্যাট্রিন ও সেনিটারী 
ব্যবস্থাপনা, খেলার মাঠ, জল সরবরাহ ইত্যাদি যাতে স্বাস্থালম্মত হয় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে । 

(৩) বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুসারে নিমিত গৃহের কক্ষগুলি, পায়খানা, 

গ্রশ্রাবখানা, পার্ববর্তা নাল! ইত্যার্দি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্ত প্রতি বছর 
দেওয়াল চুনকাম করা, জানালা-দরজায় রঙ দেওয়া, মাঝে মাঝে হূর্গন্ধ ও 



স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকক্পন। ও কার্যক্রম ৬১ 

রোগজীবাণুনাশক ফিনাইল, ব্রিচিং পাউডার ব্যবহার করা! এবং প্রতিদিন ও 

প্রতিবার ব্যবহারের পর পায়খান! ও গ্রশ্রাবখানা ধৌত কর! একান্ত প্রয়োজন । 

(৪) বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে গৃহ-সংলগ্ন জমিতে বিচিত্র 
ফুলের বাগিচ। রচনা করা একাস্ত প্রয়োজন। এছাড়। শ্রেণীকক্ষ, আলিন্দ 

ইত্যার্দির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্ত বিচিত্র ফুলের টব দিয়ে সাজানো এবং 
কক্ষাভ্যন্তরের দেওয়াল চিত্রত কর। (7)০০০:৪06) প্রয়োজন । 

(৫) শিক্ষক-শিক্ষার্থার্দের ব্যবহার্য আসবাবপত্র, যেমন- চেয়ার, টেবিল, 
বেঞ্চ, ডেক্স, টুল প্রভৃতি তৈরির সময় এগুলি ধাতে স্বাস্থ্যসম্মত হয়- সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে । শিক্ষার্থার্দের বসা, দাড়ানো ও আনুষগ্গিক ভাব-ভঙ্গিমাকে 

'দ্বাস্থ্যসম্মত করার জন্তেই আসবাবপত্রগুলিকে স্বাস্থ্যান্থকুল করে তৈরি কর! 
প্রয়োজন । স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি না হলে আসবাবপত্র শুধু ষে শিক্ষার্থীর 
দৈহিক স্বাস্থ্যহানি ঘটায় তা নয়,_-এর দ্বারা শিক্ষাগ্রচেষ্টাতেও অন্তরায় ক্রি 

হয়। আসবাবপত্র ও সাজ-সরগ্াম ধাতে ঝাড়ামোছা করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 
রাখা যায় তার ব্যবস্থা কর! যুক্তিযুক্ত । 

(৯) বিদ্যালয় গৃহপ্রাঙ্গণ পরিফার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও শিক্ষা্থাদের স্বাস্থ্য- 
সম্মত অভ্যান স্ষ্টির প্রয়োজনে প্রাঙ্গণে একাধিক ভাষ্টবিন স্থাপন করা, থুথু ও 
সাদি ফেলার. জন্তে অলিন্দে ম্পিটুন বক্স এবং শ্রেণীকক্ষে একাধিক বাজে কাগঞ্জ 

: ফেলার চুপড়ি (৬/৪,5:০ 19861 70095) রাখা যুক্তিযুক্ত | 

(খ) শিক্ষার্থাকেক্দ্রিক ্বান্থ্যসূচী £ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত 

জীবনানুশীলনের প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে কতকগুলি শ্বাস্থাকার্যস্থচ 

পালন করা যুক্তিযুক্ত । উলেখযোগ্য কর্মস্থচী হল £ 
(১) শিক্ষার্থীদ্দের দৈহিক ও মানলিক সাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্তে 

তত্বাবধান (509০৮151077) এবং পরিদশনের (1252০0108) ব্যবস্থা কর! 

যুক্তিযুক্ত। স্বাস্থ্য তত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে শিক্ষকের ওপর। তারা 
প্রতিদিন শিক্ষার্থাদের পোশাক-পরিচ্ছদ্, দাত, চোখ, মুখ, হাত, পায়ের নখ, 
চলাফের৷ দেঁহভঙ্গী ইত্যাদি স্বাস্থ্যসম্মত কিনা তা তত্বাবধান করবেন। 

প্রার্থনা সভায়, শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করার সময়, খেলা-ধূলা বা শরীর-চর্চার 

পূর্বে, ছুটি ঘোষণার লময় অথব। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা তাদের স্থাস্াপ্থচীর 

দায়িত্ব পালন করতে পারেন। স্থাস্থা-পরিদর্শনের দায়িত্ব অপিত হবে 



২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংঙ্গিষ্ট চিকিৎসকদের ওপর সপ্তাহে অস্ততঃ একদিন এ 

কর্ষম্থচী পালন করা বাঞ্চনীয় ।* 

(২) শিক্ষার্থীর ব্যাধি ধর1 পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর! 
যেমন প্রয়োজন তেমনি সংক্রামক ব্যধির হাত থেকে শিক্ষার্থীকে রক্ষার জন্ত 
খতু অনুসারে টিকা, ইনজেকশান দেওয়ার ব্যবস্থ। করাও বিদ্যালয়ের অবশ্ঠ 

কর্তব্য কর্ম। 

(৩) স্বাস্থাপালন ও উন্নয়নের জন্ত বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পাঁণীয় জল সরবরাহ, 
মধ্যাহুকালীন জলযোগ ব1 খাদ্য গ্রহণের স্থযোগ স্যষ্টি করতে হবে। খাদ্য 

নির্বাচন, খাদ্য গ্রহণের স্বাস্থাসম্মত.অভ্যাস, সময়মত খাদ্য গ্রহণের মানমিকত। 

ত্য্টির জন্ত বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর লমবেত ভোজন কর্ক্থচী 

পালন করাও কর্তব্য । 

(গ) স্থাস্থাসম্মত বিদ্যালয়-কার্ধক্রম £ বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্ছচী অনুসারে 

যেসব কার্যক্রম পালন করা হয় সেখানেও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চার হুত্র নিহিত 

আছে। তাই বিদ্যালয়ের কার্ধক্রমকে স্বাস্থ্যমম্মত উপায়ে প্রয়োগ কর! 

বাঞ্ছনীয় । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি ছল £ 

(১) সাবাদিন কাজকর্ষের মধ্যে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক 
অবস্থার বৈচিত্র্য লক্ষ্য কর] যায়| তাই রুটিন ব। সময়-তালিক! প্রয়োজনের 

সময় বিষয়-ঘটিত এবং সময়-ঘটিত ক্লাস্তি অনুপারে কর্মক্চী প্রণয়ন কর। 

যুক্তিযুক্ত 1৭ 

(২) শ্রেণীকক্ষে কর্মরত শিক্ষার্থীদের ওঠা-বস।; কথ! বলা, প্রশ্নের উত্তর 
দ্বানের ভঙ্গিমা, শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার ইনি যাতে স্বাস্থ্যসম্মত 

হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। 

(৩) অভিজ্ঞ শারীর শিক্ষকের (1)59108] [1,5000601) তত্বাবধানে 

শিক্ষার্থীদের খেলাধূলা, ব্যায়াম ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। বল! 
বাহুল্য শারীর-শিক্ষক শুধু খেলাধূলা ছারা নিজ কর্তব্য শেষ করবেন না। 
দিনের পর দিন তাঁকে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যপালন ও উন্নয়ন 

** বিভ্ালয়-ম্যান্থ্য ব্যবস্থ। প্রনঙ্গে সবিস্তারে আলোচিত । 

1 দ্বিতীয় খণ্ডে সময়-তালিকা৷ দ্রষ্টব্য । 



স্বাস্থাশিক্ষার পরিকল্পন। ও কার্ষক্রম ৬ও 

পর্যবেক্ষণ করতে হুবে। প্রয়োজন অহন্সারে তিনি তাদের স্বাস্থা সম্পর্কে 
চার্ট, গ্রাফ প্রভৃতি সংরক্ষণ করবেন এবং স্বাস্থ্য সপ্তাহ পালন ও স্বাস্থা 
প্রদর্শনীর মাধ্যুষে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-সচেতনতা। বৃদ্ধি ও অভ্যাম গঠনে সাহায্য 

করবেন। 

(৪) স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চার জন্য শিক্ষার্থীদের যৌথ কর্মসথচী পালনে 
উৎসাহিত করা কর্তব্য। স্কাউটস, গার্প গাইড, বিদ্যালয় ক্যাম্পিং 
এ. সি. লি. এন. সি. সি. স্কুল রেডক্রশ, সমাজ-সেলা প্রভৃতির মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীরা যেমন কর্ষ-অভিজ্ঞত (ড/০01:]. 63706116006) এবং যৌথ জীবন 

ষাত্সায় (00100000101 11106) অভ্যস্ত হয় তেমনি তারা ব্যক্তিগত ও যৌথ 
্বাস্থ্যচর্চায় উৎসাহিত হয়ে গুঠে। 

(৫) স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চার অন্যতম উপায় হল বাঞ্ছনীর অবসর বিনোদন 
ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাপনা | এর দ্বারর। কর্ম অবসরের মধ্যে ষেমম 

ভারসাম্য রক্ষা! কর। যায় তেমনি দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থারক্ষা করাও 

সম্ভব হয়। 

তরে বিদ্যালয়ের পাঠ্য ও সহ-পাঠ্যকর্মশ্গী পালনের সময় শিক্ষার্থীর 

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কর্ম ও বিশ্রাম প্রভৃতির দিকে সর্বদ1 লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজন। 

কারণ, এগুলিই হল স্বাস্থারক্ষার ও পালনের মৌলিক ও অপরিহার্য 

বিষয় । 

স্বাস্থ্যসম্মভ জীবনচচায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য : স্বাস্থাশিক্ষা 
মূলতঃ আচরণের বিজ্ঞান, তাই এট! সম্পূর্ণ অন্থশীলন সাপেক্ষ । বিদ্যালয়ে 

ছ্বাস্থাসম্মত জীবনান্থশীলনের দ্বারা একট] স্বাস্থা-সচেতন পরিমণ্ডল স্থি 

হয়। সেই পরিমগ্ডলের মধ্যে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন- 

যাত্রায় অভ্যন্ত হয়ে ওঠে । এই পরিমণ্ডল হ্ষ্টির দায়িত্ব অপিত হয় শিক্ষকদের 

ওপর । তারা শ্বন্য আচার-আচরণে স্বাস্থাবিধি মেনে চলেন। সেই 

্বাস্থ্যবিধি ধীরে ধীরে শিক্ষার্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করে| বিদ্যালয় 

জীবনকে হ্বাস্থাসম্মত করার জন্কে শিক্ষকর। যেজব দায়িত্ব পালন করবেন 

লেগুলি হল £ 
প্রথমতঃ, প্রত্যেক শিক্ষককে স্বাস্থাশিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান ও দক্ষতা! 

অর্জন করিতে হবে। এটা হবে তাদের পেশাগত যোগ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 



৬৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

দ্বিভীয়তঃ, 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাবার' প্রবণতা নিয়ে শিক্ষক 

খ্বাস্থাবিধি পালন ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চার জন্ত শিক্ষার্থীকে পরোক্ষভাবে 
উদ্ধদ্ধ করবেন। 

তৃতীয়ত, বিগ্যালয়ের সামগ্রিক স্বাস্থ্যনংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপায় এবং 
ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্ত প্রধান শিক্ষককে শিক্ষাঁপরিষদূ, শিক্ষক ও অভিভাবক 

সজ্যের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ- 

আলোচন! করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মাঝে মাঝে অধিবেশন ভাকতে হবে। 

এর ফলে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী সকলের জমবেত চেষ্টা 
বিষ্ভালয়ে স্থাস্থ্যসম্মুত জীবনাণুশীলনকে সার্থক করে তুলতে পারে। 

চতুর্থত:, স্বাস্থ্যশিক্ষার সংগঠন ও পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের শ্থায়ত্তশাসন 

সংস্থার সক্রিয় সহযোগিভাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। যতদূর সভব স্বাস্থ্যবিধি 
প্রণয়ন, প্রবর্তন ইত্যাদির দায়ত্ শিক্ষার্থার্দের ওপর অর্পণ করতে হবে। 

এর দ্বার] শিক্ষকের দায়িত্ব হস্তাস্তরিত হল, একথা বোঝায় না বরং শিক্ষার্থীর 
হাতে দায়িত্ব দেওয়ায় শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক €েশী বেড়ে যায়। কারণ 

শিক্ষার্থীদের ছ্বার। কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব তখন শিক্ষককেই বহন করতে হয়। শুধু 
তাই নয়, ভার্দের কাজকর্মের ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয় । তা না হলে শিক্ষার্থীর 

দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা বাস্তবে শিক্ষকের ব্যর্থতারূপেই পরিগণিত হয়। 

প্রসঙগতঃ আমর! এ দেশের বিদ্যালয় ও শিক্ষকর্দের বাস্তব অবস্থাটা 

বিবেচনা করতে পারি। এদেশের শতকর]1 সাতানব্বইটি বিদ্চালয়ে প্রধান 

শিক্ষক সহ সাধারণ শিক্ষকদের ক্ষমতা সীমিত। হ্থন্দর গৃহ-পরিবেশ, গ্রশত্ত- 

কক্ষ, দ্বান্থযসন্মত দরজা-জানাল।, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, উত্তম সেনিটারী 
ব্যবস্থাপন। ইত্যাদি আছে, এমন বিগ্ভালয়ে চাকরি করার ভাগ্য অধিকাংশ 

শিক্ষকের ভাগ্যে আছে বলে মনে হয় না। অথচ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে নানা 

আদর্শের কথ! শুনে শিক্ষকরা যখন তা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার স্থযোগ 

থেকে বঞ্চিত হন তখন ম্বভাবতঃই তাঁর! হতাশ হয়ে পড়েন ও গতান্থগতিকতার 

পথে চাকরিটা বজায় রাখেন। 

তবুও মনে কর! যেতে পারে যে, আত্মোৎ্সগাঁ প্রেরণ! দ্বার উদ্ধদ্ধ হয়েই, 

মানুষ শিক্ষকতা কর্ম গ্রহণ করেন। উপযুক্ত পরিবেশ শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভে 
সাহাধ্য করে। স্থতরাঁং শিক্ষকের দায়িত্ব হল বিদ্যালয়ের পরিবেশগত 
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'অবস্থার উন্নয়ন করা । এই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষককে স্বাস্থ্যপম্পকিত 

দায়িত্ব যথাপাধ্য পালন করতে হয়। এ বিষয়ে তিনটি উপায় নির্দেশ করা 

যেতে পারে, ষথা+- 

(১) শিক্ষককে শ্ব-্ব বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থাটি হুস্ক্রভাবে মূল্যায়ন 
(355535) করতে হয় । ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষক কতটুকু এবং কিভাবে বিদ্যালয়ের 

বর্তমান অবস্থার উন্নতিবিধান করতে পারেন তা প্রথমেই তাকে গ্বির করে নিতে 

হবে । পরে এই মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। 

(২) বিদ্যালয়ের বর্তমাম্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি ঘে অভিজ্ঞতা 

অর্জন করবেন ত৷ 'ব্দ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যথাযথ অবহিত করতে হবে। কারণ, 

ক্ষমতাবলে বর্তৃুপক্ষই শিক্ষককে সাহায্য করবেন। 

(৩) বিদ্যালয়ের পরিবেশগত স্বাস্থ্যোন্নয়নে শিক্ষক কর্তৃপক্ষের সাহাষ্য 

না] নিয়ে নিজে যেটুকু দায়িত্ব পালন করতে পারেন তা তাঁকে করতে হবে। 
একজন সাধারণ শিক্ষক নিজে যে সভাব্য দ্রান্িত্বগুল পালন করতে 

পারেন সেগুল হল £ 
() শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাথারা যাতে পড়াশুনার জন্য পরিমিত আলোক ও 

পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু-প্রাপ্ডির হুযোগ পায় সেভাবে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা 
কর। যে-কোন শিক্ষকের সাধ্যের অস্তভূক্ত বিষয়। 

(1) ঠাণ্ডা, গরম, ঝড়ে। হাওয়া, রৌদ্র ইত্যাদি থেকে শিক্ষার্থীকে 

সংরক্ষণ করা এবং অধিক আরামে লেখাপড়ার সুবিধার জন্য শিক্ষক যেমন 

শিক্ষার্থাদের বসার ব্যবস্থা করতে পারেন তেমনি প্রয়োজন অনুসারে দরজা- 

জানাল! বন্ধ, অর্থ-উন্যক্ত ব। উন্মুক্ত রাখারও ব্যবস্থা করতে পারেন। 

(17) এক একটা শ্রেণীতে খর্বারৃতি, সাধারণ ও দীর্ঘারত্ির শিক্ষার্থীর! 

পড়াশুনা! করে। আকৃতির পার্থক্য থাকে বলেই তাদের বেঞ্চ বা ডেস্কগু(লকে 

ছোট বড় আকাবের তৈরি করা হয়। শিক্ষার্থী এবং বেঞ্চ বা ডেস্কেব মধ্যে 

সামগুম্ত রেখে বসার ব্যবস্থা কর! শিক্ষকেরই দায়িত্ব । সামনে থেকে ক্রমশঃ 

পিছন দিকে খর্বাকৃতি থেকে দীর্ঘাকৃতির শিক্ষার্থীদের বসবার ব্যবস্থা করাই 

যুক্তিযুক্ত । 
(৬) বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্যের 

তদারক (3817961515102), পরিচালন (05413:06), তথ্য- সংরক্ষণ (005110- 

[7০910--5 ৫1) 
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660800 ০৫ [75810 £5০0:05) শিক্ষকের সাধ্যের অন্ততূক্তি বিষয়। দৃষ্টান্ত 
শ্বরূপ বল! যায়, শিক্ষার্থীর পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা, নখ কাটা, দাত 
মাজা, চুল আাচড়ানেো৷; আহার গ্রহণ, মলযুত্র ত্যাগ ও আনুষপ্জিক স্বাস্থ্যসম্মত 
অভ্যাম গঠনের জন্ত শিক্ষককে নিশ্চন্ই কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে 

হয় না। 

“ইচ্ছ। থাকলে উপায় হয়'_-শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, পরিচালক 
সমিতি ইত্যাদি সকলের আন্তরিকতা, ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রচেষ্টা বি্ভালয়ের 
স্বাস্থ্যসম্মত জীবনাহুশীলনকে সার্থক করে তুলতে পারে। 

3. স্বাস্থ্যতত্ব শিক্ষণ (75910) [050:00009) ত্বাস্থ্যশিক্ষণ ও 

হাস্থয সম্পর্কিত পনামর্শান (00200921116) স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মস্থচীর 
(24085800106 10: 76810) :00086107) অন্তভূক্ত। যদিও 

্বাস্থ্যশিক্ষা যুলতঃ আচব্রণগত অনুশীলনের বিষয় তবুও এ সম্পর্কে কতকগুলি 
তত্বগত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শরীরের বাহিক ও অভ্যন্তরীণ 

যন্ত্রাদির 'কার্ধাবলী, ব্যাধির লক্ষণ, রোগাক্রমণেব কারণ ও প্রতিকার 

ইত্যাদি সাধারণ কতকগুলি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে তত্ব্গত জ্ঞানার্জন করা 
প্রত্যেকেরই কর্তব্য | 

একসময় বিগ্ভালয়ে পৃথক “হাইজিন” পাঠের ব্যবস্থা ছিল! একজন 

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ছাইজিন” সম্পর্কে পাঠদান করে নিজ কর্তন্য শেষ 

করতেন। তখন “হাইজিনের' বিষ্য়বস্ত ছিল ভীতি সঞ্চারক। ব্যাধির 

বিভীষিকাময় বর্ণন। দ্বার! শিক্ষার্থীর মনে ভীতির সঞ্চার কর। হত। শিক্ষার্থাবা 

ভয়ে ভয়ে স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে বাধ্য হত। তাই তখনকার এই শিক্ষা 

শিক্ষার্থার জীবনবোধের সঙ্গে কোন সম্পর্ক গ্রাতিঠা করতে পারত না। 

মনে রাখা উচিত, নেতিবাচক শিক্ষার (55965 চ'75০৪6102) পরিবর্তে 

অভন্তবাচক শিক্ষ। (2031616 ঢ'10086102) ; নীতিগর্ভ শিক্ষণের (131058০010 

(6৪017108) পরিবর্তে পরোক্ষ শিক্ষণ (085351 62201106) ) উপদেশের 

পরিবর্তে স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বার! ত্ব ভংস্ফুর্ত শিক্ষার্দানই হল স্বাস্থ্য তত্ব শিক্ষার 
কার্ধকর পদ্ধতি। স্থাস্থ্যশিক্ষণের ধার! শ্রেণীকক্ষে, খেলার যাঠে, বিদ্যালয় ব 

সমাজের উৎদব অনুষ্ঠানে, গৃহছপরিবেশ ও সমাঁজ্তরে__সর্বত্র শিক্ষার্থীর 

জীবনচর্চার সঙ্গে পালিত হুবে। শ্রেণীকক্ষে তত্বগত পাঠদানের ছুটি প্রণালী 



স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পনা! ও কার্ধক্রম ৬৭ 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথমটি হল অন্নবন্ধ প্রণালী (00161906018 

€৪০৮77100৪) | যে-কোন বিষয় পঠন-পাঠনের সময় স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ 

করা যেতে পারে। সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ইতার্দি বিষয়ের ক্ষেত্রে 

এই প্রণালী প্রয়োগ করার যথেষ্ট স্থযোগ আছে। দ্বিতীয় প্রণালী হল 

স্ময়সাপেক্ষতা বা! সময়োপযোগিতা। খতুভেদে ঘেনব ব্যাধির প্রাছুর্ভাব 

ঘটে সেই মেই খতুতে এ সব রোগের বিবরণ পঠনপাঠনের ব্যবস্থা কর! 
যুক্তিযুক্ত । 

আজও প্রাথমিক বিদ্যাতীয়ে স্বাস্থাবিজ্ঞান পাঠের সুব্যবস্থা! আছে। ভারতের 

কোন কোন রাজ্যে নিম মাধ্যমিক স্তরেও এই ধরনের পৃথক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান 

পাঠের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রক্কত হাইজিন বিষয়টির সঙ্গে 
ব্দ্যালয়পাঠ্য অন্যান্ত বহু বিষয়ের যথেষ্ট সামগ্বস্ত ও আছে। মুদালিয়র কমিশন 

প্রদত্ত মিলেবাসটিকে লক্ষ্য করলে দেখ! যায় সাধারণ বিজ্ঞান (03:273612] 

9০1206), শরীরতত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (51755101096 ৪0৭ [755100৪-- 

0167706 £:০০), গার্হস্কাবিজ্ঞান (670705 9০15০5) ইত্য।পি বিষয়েব সঙ্গে 

স্বাস্থ্যতত্ শিক্ষাব বিষয়বস্ত সংযোজন কর] হয়েছে। 

্বাস্থ্য তত শিক্ষণপ্রসঙ্গে যৌণ-শিক্ষান্র (553. 570086101) বানস্থ। নিতান্ত 

প্রয়োজন । যৌন-শিক্ষ। সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও এট] সত্যি ষে, বিদ্যালয় 

ও সামাঞ্জিক পরিবেশে যৌন-দ্গিজ্ঞ'স। ও উত্তেজনাপূর্ণ বহু উপকরণ ছড়িয়ে 
আছে। আজকাল অগ্লীল চিত্র প্রদর্শনী ও পুস্তকার্দিবও অভাব নেই। ফলে, 

ছাত্র বয়সেই শিক্ষার্থীরা নানা মানসিক দ্বন্দের সম্মুখীন হয়। বর্তমান যুগে 
নৈতিক চাপ কোন ক্ষেত্রেই কারকর নয়। তাই শারীরিক ও মানসিক 

স্বাস্থ্যের বিচারে বিদ্যালয়ে অন্ততঃ উচ্চতর শ্রেণী গুলিতে 

যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা! অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ম্ব়ংসম্পর্ণ 

শিক্ষাদ্ধারা স্দি শিক্ষার্থীকে সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলার দিকে 
লক্ষ্য নির্দেশ কর। হয় তাহলে সাঁমাঁজ-জীবনের অপরিহাধ ও ম্বাভাবিক অঙ্গ 

হল যৌন-শিক্ষাান। অতএব যৌন-শিক্ষ। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মহথগীর 

অপরিহার্ধ বিষয় হিসেবে গণ্য কর! উচিত। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে নিরাপত্ত। শিক্ষার প্রয়ো গনীয়তা খুব বেশী বৃদ্ধি 

পেয়েছে। বিপদের সংখা। বৃদ্ধি পেয়েছেস্বলেই স্বাস্থা-মংরক্ষণ প্রদঙ্গে বিপদ 

যৌনশিক্ষা 
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এড়ানোর কৌশল শিক্ষার গুরুত্ব এত বেশী। আজকাল গৃহে, বিদ্যালয়ে, 

পর:ক্ষাগারে, মাঠে-ময়দানে, উৎসব-অনুষ্ঠানে, অবসর যাপনে--সর্বহুই বিপদ । 
সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কর্মক্ষেত্রে এরূপ বিপর্দের সংখ্য। আরও 

বেশী। তাই নিরাপত্তা! শিক্ষা! করার অপরিহার্ধত1 সম্পর্কে আর সন্দেহের 

অবকাশ নেই। বাশ্তাক্স কলার খোসা ফেলে রাখা, বর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল 

রাস্তায় দ্রুত সাইকেল চালানো, স্টেশনে প্রাটফর্ম বদল, 

চলস্ত গাডীর বাইরে হাত-পা বাড়ানো, যেখানে সেখানে 

স্নান, আহার, চা-পান, জলপান করা, ইলেকট্রিক-এর ভারে হাত দেওয়া, 

পানাহারের সময় উচ্চহাশ্য করা, ঠাগার মধ্যে হঠাৎ বেরিষ্নে পড়া প্রভৃতি 

থেকে যখন তখন বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়। শারীরিক ও 

মানসিক অবস্থা সম্পর্কে নিরাপত্তা শিক্ষার ব্যবস্থাও অপরিহার্য । রুগ্ন, ক্লান্ত 

ব। দুশ্িস্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লে, কিংবা আঁতরিক্ত উত্তেজিত হলে কিভাবে 

সাবধানতা অবলম্বন কর। উচিত সে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার 

করা যায় না। নিরাপত্তা শিক্ষাপ্রসঙ্গে নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন, চলচ্চিত্র 

প্র্শন, তথ্য চত্র প্র্দশন ইত্যাদির ব্যবন্থ|৷ কর! যেতে পারে । 
তবে নিয়মমাফিক (6০1251) স্বাস্থাতত্ব শিক্ষণের জন্য নিন্গবূপ 

কর্মসূচীর পরিব ল্লনা গ্রহণ করা৷ যুক্তিযুক্ত £ 
(ক) শ্রেণীকক্ষে তত্বগত পাঠদান। 

(খ) স্বাস্থ্য সম্পর্কে বন্তৃতা, আলোচনাচক্র, সেমিনার, পত্তিক] প্রকাশন 

ইত্যা'দ! 

(গ) বছরে অন্ততঃ ছুবার স্বাস্থ্য গুদর্শনীর ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে নিরাপত্ত! 

সপ্তাহ, স্বাস্থ্য সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা] । 

(ছ) স্বাস্থ্যকেন্্র পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ । 

(উ) গ্রন্থাগারে স্বাস্থ্য সম্পক্কিত নানা ধরনের চিন্রগ্রস্থ মহায়ক পুস্তক, 
রেফারেন্স বুক, চার্ট ইত্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থ। | 

(5) মাঝে মাঝে সাধারণ স্থাস্থ্য-পালন, যৌন-শিক্ষা, নিরাপতা শিক্ষার, 

উপযোগী তথ্যনির্ভর ছায়াছবি (0090০0032190815  [11705) প্রদর্শনের, 

ব্যবস্থা । 
(ছ) আকাশবনীর স্বাস্থ্যসংক্কাস্ত বরমস্চী শোনাবার ব্যবস্থা। 

নিরাপত্তার শিক্ষ? 
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উল্লিখিত কর্মক্থচী ছাড়াও আঞ্চক সৃযোগ-হুবিধা ও প্রয়োঙ্গন 
"অনুসারে ম্বাস্থাতত্ব শিক্ষার অন্থকৃল ব্যবস্থ। অবলম্বন কর] বিদ্যালয়ের পক্ষ 
থেকে একান্ত কর্তব্য । 

0. বিষ্ভালয়ে স্থাস্ছ্যব্যবস্থা (5০১০91 1591৮ 9::৮1০)2 
আধুনিক ভারতের শিক্ষ।-বাবস্থ! ত্রিশ ভারতেই জন্ম গ্রহণ করে। তাই 

বিদ্যালগ্নে স্বাস্থাপরাক্ষা! ও চিকিৎস। ব্যবস্থার পূর্ব ইতিহাস ইংলাণ্ডের শিক্ষার 
ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আফ্রিকার বুষর যুদ্ধের সময় ( ১৮৯৯ খ্রীঃ) প্রথম 

ইংল্যাণ্ডেক্র যুলস্বাস্থা সম্পর্কে মনোযোগ আঙ্ষিত হয়। 
পূর্ব ইতিহান তখন অধিক সংখ্যক ঘুনককে ক্রটিযুক্ত শ্বাস্তের কারণে 

দৈনিক দলে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি । এর কাবণ অনুসন্ধানের 

জন্য ইংল্যাণ্ডে ১৯০৩ খ্রীন্টাবে রয়ান কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশনের 

সিদ্ধান্ত অনুসারে যুব-স্াস্থা পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব অপিত হয় বিদ্যালয়ের 
ওপর | [,. ঢ. &. পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য 

পরিদর্শনকে অত্যাবশ্যক বলে প্রথম ১৯*৭ সালে আইন ঠৈরি হল। ১৯১২ 
উন্টাব্দ হতে বিদ্যালয়-আরোগ্যশালা (5০০০1 ০1101) স্থাপনের নীতি 

ও পরিকল্পন! গৃহীত হল। এর পর ১৯৪৪ শ্ীষ্টাবে শিক্ষ-আইন অঙ্থসারে 

ইংল্যাগ্ডে বিদ্যালয়-চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রনতিত হয়েছে। 

ত্বাধীন ভারতে প্রথমদিকে জাতীয় স্বাস্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হগনি বললেও 

চলে। মুদালিয়র কমিশনের মতে দেশের যুবস্বাস্্যের উৎকর্ষ বিধান কর। হল 

রাজ্য সরকারের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য । অন্তথায় ব্যক্তির স্বাদাবিক স্বস্থতার 

মানদণ্ড থেকে বিচাতির অর্থ হল দেহে রোগজীবাণু অনুপ্রবেশের সুযোগ কষ্ট 

করা। গত ছুই মহাযুদ্ধের আমলে পৃথিবীর বু দেশে ক্রটপূর্ণ স্বাঙ্ত্যের জন্ত 

সামরিক বিভাগে প্রয়োজনীয় যুনশক্তি স'গ্রহ কর! সম্ভব হয়নি। ভারতে 

স্বেক্ছায় সামরিক ব্রত গ্রহণকারী যুব চদের স্বাস্থ পরাক্ষা 
মুদ্ালিয়র কমিশনের করে দেখ! গেল তাদ্দের অধিকাংশই শারীরিক ধিক থেকে 

সুপারিশ অধোগ্য । কমিশনের যতে, বলাই বাহুল্য ষে, যে বয়মে 

সামরিক বিভাগে যুনকরদের ভতি করা হয় সেই বয়সের 

প্রতিটি যুবককে যদ্দি পরীক্ষ। কর! যায় তাহলে দেখা .যাবে ভারতে অযোগ্য 

যুবকদের সংখ্যা আহুপাতিক হারে অন্ত দেশের তুলনা অনেক বেশী। 

ঞঠি 



৭০ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

হ্থতরাং এদেশে স্বাস্থ্যশিক্ষা মোটেই অবছেলিত হর্তে পারে না। তাই 
কমিশনের মতে ভারতের সব ব্াজ্যেই সুসংগঠিত বিদ্যালয়-চিকিৎসাব্যবস্থা 

(9০1)0901 7$201058] 517%1০০).প্রবর্তন করা বাঞ্চনীয় । 

দ্বিভীয়তঃ, বিদ্যালয়ে সমস্ত শিক্ষার্থীর ত্বাস্থা-পরীক্ষা, প্রয়োজনমত 

চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং অনুসরণকারী স্থাস্থ্য-রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা কর! 

বাগুনীয়। 

তৃতীয়ত্তঃ, কিছু কিছু শিক্ষককে রোগ প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা 
সম্পর্কে শিক্ষণ দেওয়। প্রয়োজন, যেন তার! স্বাস্থা-চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় 

সহযোগিত! দিতে পারেন । 

চতুর্থতঃ, হোস্টেল এবং আবাঁষিক বিদ্যালয়গুলিতে পুষ্টিকর খাদ্য 
সরবরাহের ব্যবস্থা কর। গ্রয়োজন। 

পঞ্চমত$, বিদ্যালয়ের পারিবেশিক স্বাস্থ্য যাতে অক্ষুণ্ন থাকে সে বিষয়ে 

শিক্ষার্থাদদের আচার-আচরণ ও কায়িক শ্রমে অভ্যস্থ করে তোল! অত্যাবশ্যক । 
যন্ঠতঃ, বিদ্যালয়ে নিয়মিত শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। 

খেলাধূলা ও শরীর চর্চার মাধ্যমে যেমন স্থাস্থের উন্নতি হয় তেমনি আবার 
রোগপ্রতিরোধমূলক শক্তিও অর্জন করা যায়। 

বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যব্যবস্থা (9০1১001 [76810 961:৮106) বলতে মূলতঃ 

পরীক্ষা (76910 900181591), স্বাস্থ)রক্ষণ (36910) 01095061072) এবং 

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের (35910) 00115061020) উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের 

শিক্ষক, অভিভাবক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সমবেত প্রচেষ্ট1 বুঝায় । এ 
প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন চিকিৎসক, দস্তচিকিৎসক, রেডক্রশ, মানসিক 

রোগ চিকিৎসক, ক্রীড়াবিভাগ, টিফিন বিভাগ প্রভৃতি । শিক্ষার্থীকে শারীরিক, 

মানিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক দিক থেকে সুস্থ, কর্মঠ ও যোগ্য ব্যক্তিরূপে 

গড়ে তোলার সাবিক প্রচেষ্টা বিদালয়-স্বাস্থ্যব্যবস্থার অস্ততূক্ত বিষয়। তাই 

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালক়-স্বাস্থ্যব্যবস্থা (5৫1)0০!1 77০8161) 961৬1০6) বিদ্যালয়ে 

ত্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চার (776810009] 9০100111518) অন্গীভৃত বিষয় । 
তবে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার অংশে (ক) শিক্ষার্থাসহ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক 
স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও পরিদর্শন (1762101) 10502061018 2100 801181591), 

(খ) প্রতিকার ও অন্থসরণমূলক ব্যবস্থা! (0০::6০001 ৪0 0110 ৪ 
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1062.581:25), (গ) জরুরী ব্যবস্থাপনা (00615600586) এবং 

(ঘ) সংক্রামক ব্যাধি নিয়স্ণ (0:000:0]1 06 0:0101077181081)16 0156856) 

ইত্যাদির ওপর/ গুরুত্ব আরোপ কর! হয়। তাই বিগ্যালয়-স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে 
বিষ্ালয়-্থাস্থ্যপরীক্ষ ৩ চিকিৎসার ব্যবস্থাও বল! যেতে পারে 7/ 

বিদ্যালয়-স্থাস্থযব্যবস্থার উল্লেখযোগ্ কর্মসূচীগুলি হল £ 
[১] স্বাস্থ)পরিদর্শন (০910 [70506001079) ১ বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় 

্বাস্থ্য-পরিদশন প্রক্রিয়ার ছুটি ধার! বিদ্যমান, যথা_(ক) শিক্ষক কর্তৃক 

প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য-পরিদর্শন এধং (খ) চিকিৎসক বর্তৃক স্বাস্থ্য-পরিদর্শন। 

(ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষকর। দৈনিক শিক্ষার্থীদের আচার-আচবুণ, ব্যবস্তত 

পোশাক-পরিচ্ছদ, লিখন-পঠনের সামগ্রী, দাত, কান, চোখ, হাত-পায়ের 

নখ ইত্যাদি স্বাস্থ্যসম্মত কি না তা পরীক্ষা করবেন। সাধারণভাবে শিক্ষকরা 
শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির ত্রুটি, অপুষ্টিকর খাদযজনিত ক্রটি, দাত ও 
মাড়ির রোগ, খোস-পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি চর্মরোগের লক্ষণ সহজে ধরতে 
পারেন এবং যাতে এসব রোগ বিস্তার লাভ না! করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 

পারেন। অনেক ব্যাধি আছে যেগুলি প্রথম অবস্থায় খুব বেশী সংক্রমণশীল, 

যেমন-_ হাম, ডিপর্থিরয়া, ইনফুয়েপা, মাম্পস, বসন্ত, হুপিং কাশি গুভূতি। 
রোগের ভক্ষণ অনুসারেই এসব রোগ সহজে ধর1 পড়ে । শিক্ষক ব্যাধির লক্ষণ 

ধরার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। 

শারীরিক ব্যাধি ছাড়াও শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে 

লক্ষ্য নির্দেশ করার প্রাত্যহিক কর্মস্থচী পালন করতে পারেন। শিক্ষাথুর 

হীনমন্তত1, উৎকঠা, ভয়, নিরানন্দ ভাব, হিংসা-ছেষ, উগ্রতা ও মানসিক 

উত্তেজন। ইত্যাদি মানাসক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। এগুলি তার্দের শ্বাভাবিক 

শিক্ষালাভের্ অন্তরায়। শিক্ষার্থী যাতে এরপ মানসিক ও প্রাক্ষোভিক 

অন্ুস্থতায় ন! ভোগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও তার প্রতিকারের স্থব্যবস্থ 

কর] যুক্তিযুক্ত | 

(খ) স্থাস্থ্য-পরিদর্শনের ছিতীয় ধার!টি হল চিকিৎসা ঘটিত বিষয় । সথ্াহে 

অন্ততঃ একদিন বিদ্যালয়ের চিকিৎসক দ্বারা শিক্ষার্থীদের স্থাস্থ্য-পরীক্ষার 

কর্মহুচী পালন কর! গ্রয়োজন। যেলব বিদ্যালয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র থাকে 
০৫ 
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সেখানে এই কর্মস্থচী পালন কর] সহঙ্গলাধ্য। অন্যথায় বাইরের কোন 

চিকিৎসকের সঙ্গে চুক্তি করে এই পর্রদর্শন কর্মস্থচীপাঁলন করা যায়। তাই 
এ সম্পর্কে জনন্থাস্থ্য বিভাগ এবং চিকিৎসা বিভাগের স্থায় ম্বাস্থাসম্পকিত 

সংস্থাগুলির সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘোগস্ত্র স্থাপন কর। প্রয়োজন। 

চিকিওসক কত ক পালিত কর্মনূচীর উল্লেখযোগ্য কাজগুপি হল £ 
(১) বিদ্যালয় গৃহ, সেনিটারী ব্যবস্থা, পারিপাশ্থিক অবস্থা স্বাস্থালম্মত 

কি ন1 ত। পরীক্ষ। কর! ও কর্তৃপক্ষর্তে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া । 
(২) বিদ্যালয়ের পানীয় জন, টিফিন বা জলখাবার ও আহ্ষঙ্গিক 

ব্যবস্থাপন! স্বাস্থ্যসম্মত কি না তা পরীক্ষ। কর] ও পরামর্শ দেওয়।| 

(৩) বিদ্যালয়ের সময়-তালিকা ও পঠন-পাঠন হর্ষ পরিচালন! খ্বাগ্থালম্ম ত 

কি না তা পরীস্ষী করা ও পরামর্শ দেওয়।| 

(৪) শিক্ষক কর্তৃক্ স্বাস্থ্যকর্মস্থগী পালনের স্থবিধার্থে স্বাস্থ্যব্ষয়ে অনভিজ্ঞ 

শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়]। 

(৫) শিক্ষার্থাদের স্বাস্থাপরীক্ষা! করা, দেহের ওজন, উচ্চতা, বুকের মাপ, 

দেহের পুষ্টি'ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ পরীক্ষ। করা ও সে সম্পর্কে রেকর্ড সংরক্ষণ 

কর]। 

(৬) কোন ব্যাধির লক্ষন ধবা পড়লে চিকিৎসাব ব্যবস্থা কর। অথবা 

চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য প্রধান শিক্ষককে পরামর্শ দেওয়]। 

পরিদর্শক চিকিতৎনকের পরামর্শ অন্ুমারে প্রধান শিক্ষ বোণের 
প্রতিকার, প্রতিরোধ, শ্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের নান! ব্যবস্থা অবলম্বন কর.ত পারেন । 

প্রথমত প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাতাপিত] বা অভিভাবকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে পারেন। দ্বিতীয়, তিনি ্গ্যালয়-চিকিৎস! কেন্দ্রের 
ছার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। তগ্গীয়তঃ, বিদ্যালয়ে নিজস্ব 
চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকলে প্রধান শিক্ষচ আঞ্চলক স্বাগ্াকেন্দ্র, মেডিক্যাল 

কলেজ বা এরূপ কোন সংস্থায় রুগ্ন শিক্ষার্থীকে পাঠাতে পারেন । এবিষয়ে 

শিক্ষক-অভিভাবক সজ্ঘের সহযোগিতাও বিশেষ উল্লেখষোগ্য । 

আবার চিকিৎনার স্তবব্যবস্থ(র অভাবে স্বাস্থ/সম্মত অন্য ব্যবস্থা 

অবলম্বন করা ঘায়। পরিদর্শক চিকিৎসকের পরামর্শ অসুসারে প্রথমতও 

রুপ্র শিক্ষার্থীকে পৃথক আমনে বসানোর ব্যবস্থা করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, 



স্বাস্থাশিক্ষার পরিকল্পন! ও কার্যক্রম ণ৩ 

ব্যাধির সংক্রঘণশীলত। ও জটিলতার বিচারে শিক্ষার্থান্কে বিদ্যালয়ে আসতে 

নিষেধ করা যায়। তৃতীয়তঃ, রুগ্ন শিক্ষার্থা ছাড়া অন্যদের প্রতিষেধক টীকা 
বা ইনজেকশান দেওয়ানোর ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন। চত্র্থতঃ, বিদ্যালয় 

কক্ষ ও আলবাবপত্রার্দি প্রতিষেধক ওধধ দ্বার ধৌত করানোর ব্যবস্থাও বিশেষ 

যুক্তিযুক্ত । পঞ্চমত:, বিদ্যালয় ও তার আঞ্চলিক সমাজে সংক্রামক ব্যাধির 
প্রকোপ দেখ! দিলে সাময়িকভাবে বিগ্যালয় বন্ধ রাখার ব্যবপ্থা করাও ষেতে 

পারে। 

[২] প্রতিরোধ এখং অনুসরণমূলক কর্মসূচী (২০17০011৪00 
0110 -0]9 10028511065) 5 ব্যাধিব প্রতিরোধস্থচক বর্মস্চার মধ্যে 

প্রথমতঃ, প্রাথমিক চিকিৎসার (ঠি56 810) কথা উল্লেখ করা যেতে 

পারে। স্কুল ক্লিনিক থাকলে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পথক ব্যবস্থার 

প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে প্রচলিত যে।গব্যায়াম ব্যাধি 

নিাময়ের কাজ করে। বিদ্যালয়ে একশ ষোঁগব্যায়াম 'অগ্ঠশীলনের ব্যবস্থা 

করা যেতে পাবে। আবার গৃহে অন্গুশীলনের জন্ত ব্যায়াঘ শিক্ষক যথাযথ 

নির্দেশ দান করতে (05061022) বা শিক্ষণ +71910108) 

দতে পারেন। তৃতীম্ুতঃ, রোগজীবাণু যাতে ছড়িয়ে না 

পড়তে পাবে তার জন্য বিদ্যালয় পরিবেশ, আসবাবপত্র, শিক্ষক-শিক্ষাথাদের 

ব্যবহৃত সামগ্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও পেণিটারা ব্যবস্থাপনার উ্নয়নের 

ব্যবস্থা কর। যেতে পারে। 

প্রতিরোধ 

অহ্ুদরণ কর্মস্চীতে সর্ব প্রথম প্রয়োজন প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য 

'স্বাস্থ্যলসিপি (75৪10) 15০01৭70810) ও স্বাস্থাপালনের গ্রাক সংরক্ষণ 

করা। এসব রেকর্ড থেকে স্বাস্থ্যের অননতি, উন্নতি অথব| রোগের গতি 

নির্ণর করা সহজ হবে। তাছাভ1 বিদ্যালয়েব সঙ্গে মাতা-পিতা বা অভিভাবক 

এবং বিভিন্ন স্থাস্থাসংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা কর! 

যেতে পারে । এর ফলে বোগ সম্পর্কে পরামর্শপান ও 

স্থচিকিৎলার ব্যবস্থা! কর] সহঙ্গ সাধ্য হয়। চতুর্থতঃ, শারীরিক-মানমিক 
ক্রটিযুক্ত শিক্ষা্থুর খেলাধূলা, অবসর বিনোদন, আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম প্রভৃতি 

সম্পকে স্থব্যবস্থা অবলম্বন কর] যেতে পারে। ৰা 

অনুদরণ 
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৪1 বিভ্ভালয় আতক্পাগযশশীলা (9০8০9০]1 0110109) ৪ 

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই দেশের ভবিষ্যত নাঁগরিক। শিশু ও কিশোর- 
কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা আগামী দিনের নাগরিককে সুস্থ 
ও সবল করে তুলবে। সুস্থ মন ও কর্মক্ষম দেহের ওপর নির্ভর করছে-_ 

ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন। সৃতরাং বিদ্যালয়ে পাঠরত 

শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যচর্চার ব্যবস্থা কর! 
জনগণ, রাস্টী এবং শিক্ষণ কর্তৃপক্ষের অপরিহার্ধ কর্তব্য। এ 

কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ আমাদের দেশে বিরল, কিন্তু পৃথিবীর 

শিক্ষায় উন্নত দেশগুলি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার, স্বাস্থা-সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও রোগ 

প্রতিরোধের জন্ত গড়ে তুলেছে বিদ্যালয় আরোগ্যশাল। (9০1,001 01171) 
শিক্ষার্থার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিচারে বিদ্যালয়-আরোগ্া- 

শালাকে দুটি শীর্ষে ভাগ করা যায়_যথা, (১) হেল্থ ক্লিনিক ও 

(২) গাইড্যান্স্ ক্লিনিক। প্রথমটি শারীরিক চিকিৎস! 
ৰ এবং দ্বিতীয়টি মানসিক চিকিৎসার সঙ্গে সম্পকিত। 

কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর বিশেষ 

বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 

(১) হেল্থ ক্লিনিক (76810) 01701০) 2 
901১001 76210) (011010-কে ধরা যেতে পারে শিশু হাসপাতাল । 

কলকাতার মতো বড বড় শহরে একবূপ একাধিক হাসপাতাল থাকতে পারে |! 

কিন্ত এগুলিকে 5০000] [76010 01191 মনে করলে ভুল করা 

হবে। 5০১০০] [06910) 01110 হল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্ত প্রতিষিত 
হাসপাতাল । প্রতিটি বিদ্যালয়ে এরূপ হাসপাতাল থাকতে 

পারে। কিন্তু আমাদের সমাজভিত্তিক অর্থনীতির (3০০1০- 

:০0101010) বিচারে আজও এরূপ সম্ভাবনার কথা কল্পন। কর] যায় না। তবে 

সরকার ও জনগণের সমবেত ও সক্রিয় প্রচেষ্টায়__আঞ্চলিক অনেকগুলি 

বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে একটি করে 9০1,901 [76810 011010 প্রতিষ্ঠা কর! 

যায়। বিদ্যালয় বর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, স্বায়ত্রশাসন প্রতিষ্ঠান ও সরকারের যুক্ত 

প্রচেষ্টা ও আথিক অব্দানে এবপ প্রতিষ্ঠান সহজে গড়ে উঠতে পারে! 

সাধারণ হাসপাতালের স্থায় বিদ্যালয় হেল্থ ক্লিনিকে বহিবিভাগ (9860001) 

আমাদের দেশে স্থল 
কিনিক দবকার 

ক্লিনিক ছু প্রকাবের 

সংগঠন 



স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পনা! ও কার্যক্রম ৭৫ 

এবং অভ্যন্তরীণ বিভাগ (]7)090£) থাকবে। অভ্যন্তরীণ বিভাগে থাকবে 
কয়েকটি শয্যা। তাহলে রগ্র শিশু ও কিশোর-কিশোরীর। এখানে থেকে 
রোগমুক্তির স্থযনোগ গ্রহণ করতে পারে। বল। বাহুল্য, বহিবিভাগে হবে 
ক্ষণস্থায়ী রোগ থেকে মুক্তির জন্য রোগী পরিদর্শন ও চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা । 

স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যালয় ক্লিনিকের জন্ত নিম্নরূপ কক্ষ ও ব্যবস্থাপনা থাক! 
প্রয়োজন £ () বহিবিভাগ (08৭০0) 2 বহিধিভাগে ওধধ ও 
সাজসরঞাম রক্ষণের কক্ষ, রোগী দেখার কক্ষ, উষধ তৈরি ও বিতরণের 

কাউণ্টার এবং শিক্ষার্থীদের অপেক্ষা করার স্থান বহিবিভাগের অস্ততূক্ত হবে। 
(0). অভ্যন্তরীণ বিভাগ (05907) :. এখানে কয়েকটি শষ্য, 

গুধধ ও সাজসরগাম সংরক্ষণের কক্ষ, পায়খানা, বাথক্ষ ম, 

ক্লিনিক কক্ষ রন্ধনশাল! ইত্যার্দি। এছাড়া, (111) সংক্রামক রোগীদের 

বার জন্য বিশেষ প্রতীক্ষালয়, (1) চক্ষু পরীক্ষার সাজসরগ্রাম 

সহ বিশেষ ঘর, (৬) এক্সরে সরগ্াম মহ বিশেষ ঘর এবং 

অস্ত্রোপচার ও রোগীদের বিশ্রামের জন্য বিশেষ বিশেষ কক্ষ । 

ক্ষুল হেল্থ ক্লিনিকে ঠিক কতজন কর্মী থাকবেন সেট! নির্ভর করে কাজের 
“পরিধির ওপর । আর এই পর্িধির সৃষ্টি হয় বিগ্ভালয়গুলির ছাত্রসংখ্যার ওপর । 

মনে কর। যেতে পারে একটা অঞ্চলে দশ-বারটি বিদ্যালয়ে ছাত্রপ'খ্যা প্রায় 

80001 এরূপ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 3০190] [79810] 01101-এ থাকবেন অস্ততঃ 

(১) ছুজন শল্যচিকিৎসায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ ভাক্তার। এর! পারস্পরিক 
সহযোগিতায় বহিবিভাগ ও অভ্যন্তরীণ বিভাগ পরিচালনা করবেন। (২) ছুজন 

কমপাউগ্ডার উক্ত দুজন চিকিৎসকে সাহায্য করবেন। (৩) একজন বাড়তি 

কমপাউগ্ডার হিসাব-নিকাশ ও রেকর্ডরক্ষক হিসেবে 

নিয়োজিত হুবেন। (৪) অভ্যন্তরীণ বিভাগের জন্ত অন্ততঃ 

একজন নার্স একাস্ত প্রয়োজন । (৫) এরূপ চিকিৎস। কেন্দ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 

রাখার জন্য অন্ততঃ ছুজন সুইপার আবশ্যক । (৬) সর্বোপরি থাকবেন একজন 

স্কুল মেডিকেল অফিসার (9০০০1 71০1021 00০67)। তিনি বিদ্যালয়ের 

ত্বান্থ্য-পরিদর্শন, একজন কেরানির সহযোগিতায় রেকর্ড সংরক্ষণ এবং 

চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করবেন। বল বাহুল্য তাকে পাহায্য করবেন' 

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক প্রভৃতি । ৰা 

কমীবৃন্দ 

নল 



প৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য ক্লিনিকের কার্যাবলীকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 

যায়, থা--(১) বিদ্যালয় পরিবেশ ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষণ ও 

পর্যবেক্ষণ, (২) প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার ও ওধধ সরবরাহ ; 
(৩) রক্ত, মল-যুত্র, কফ-থুথু প্রভৃতির প্লিনিক্যাল পরীক্ষা 

ও ব্যবস্থা অবলম্বন, (৪) অন্ুসরণীর ব্যবস্থা (60119-81-561:5%102) ; এবং 

(৬) রাষ্ট্ীন্ন বড় বড় হাদপাতালের সঙ্গে চিকিৎসা সম্পকিত যোগাযোগ । 

ক্লিনিকের ক্'বভাগ 

(২) গ্রাইড্যান্ ক্লিনিক (00105002 0111) £ শিক্ষা্থদেতর 

শারীরিক অহ্বস্থতা বা ব্যাধি দৃবীকরণের জন্যে ব্দ্যালয়-চিকিৎসার 
(75510 011751০) প্রকল্প গ্রহণ, কর হয়েছে । মানুষের দেছের সঙ্গে 

তার মানসিক চেতনার সংযোগ ঘ:ট বলেই সে মানুষ। তাই দৈহিক 

ত্বাস্থেৰ সঙ্গে সঙ্গে মানপিক খ্বাস্থোর বিষয়টিও আমাদের চিন্তা করতে হবে । 

শিক্ষা দৈহিক দ্রিক থেকে রোগণুক্ত হয়েও মানসিক দ্দিক থেকে রোগাক্রান্ত 

হতে পারে। তাই আমরা অনেক শিক্ষার্থীকে অস্বাভাবিক ও অবাঞ্চশীস্ব 

আচরণ করতে দেখি । হিংসা-দ্েষ, ভীরুতা, উগ্রতা, মিথ্যাঁভাষণ, নেতিবাচক 

মনোভাব (06890515100), ক্লাশ পালানো ([09810০5), নানা ধরনের যৌন 

অপরাধ (9৫». 0760০), প্রচণ্ড ক্রোধ ইত্যার্দি বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা 

শিক্ষার্থাদ্দের মধ্যে লক্ষ্য কর] যায়। এগুলি শ্বাভাবিক শিক্ষালাভের বিশেষ 
অস্তরায়। এব্প যানমিকত। থেকে দুরারোগ্য মানদিক ব্যাধি আনতে পারে । 

তাই এব্ধপ মানসিক চিকিৎসার জন্ত বিদ্যালয়ে শিশর-পরিচালনাগারের 

(0101 381097)06 01171) পরিবল্লন। গ্রহণ করা হয়। 

শিশু-পরিচালনাগারের জন্া পৃথক গৃহ নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন হয় না । 

বিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে (9০001 7768100051০) একদিকে 

দৈহিক চিকিৎসা এবং অন্যদিকে মানপিক চিকিৎদার বিভাগ খোল! 

যেতে পারে । 

সবষ্ঠু যানপিক চিকিৎসার জন্যে কমপক্ষে তিন শ্রেণীর কর্মী প্রয়োজন 

ন্য়_-ষথ', (১) মনোবিজ্ঞানী (35০19198150), (২) যনোচিকিৎসক 

(55০17230150), (৩) নাস (8156) ও কমপাউগার-কাম-কার্ক 

(03010-00015057-0000-51611-) | 



স্বাস্থযশিক্ষার পরিকল্পন। ও কার্যক্রম ৭৭ 

মনোবিজ্ঞানী হবেন মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ । শিক্ষার্থীর 
মানসিক অবস্থা পবীক্ষার জন্ত তিনি যেমন পরিচালনাগারে অবস্থান করতেন, 
তেমনি পরিবেশগত প্রভাব বিচার করার জন্য তাকে শিক্ষার্থীর 
গৃহ-পরিবেশেরও পরীক্ষা করতে হবে। তাই তাকে একাধারে মনোবিজ্ঞানী ও 
সমাজকমা হতে হুবে। 

মনোচিকিৎসককে সাধারণ চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানার্জম করে মনো- 

চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে। তাহলে তিনি মানপিক অস্থস্থতায় দৈহিক 

ভিত্তি আছে কি না তা সহদ্ধে অনুধাবন করতে পারবেন। তবুও এসম্পর্কে 
সাধারণ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ কর অবশ্য কতব্য। হেল্খ ক্লিনিকের 
সাধারণ চিকিৎসক এ ব্যাপারে সাহাধ্য করতে পারেন। পাগ্চালনাগারের 

জন্ত পৃথক সাধারণ চিকিৎসকের (11755101819) প্রয়োজন হয় না। 

মনোবিজ্ঞানী ও মনোচিকিৎসক উভয়কে সাহায্য করার জন্তে নার্স ও 

কম্পাউত্ডার-কাম-ক্লাক হ্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করতে পারেন। 

সুস্থ সমধজব্যবস্থার জন্যে সুসমঞ্জন, কর্মক্ষম মানপিকতার আরধকারী 

স্বাস্থ্যবান, নিরোগদেহী, কর্মঠ মাজষের প্রয়োজন । শরীর ও মন উভয় দিক 

থেকে স্থস্থ মানুষ পেতে হলে বিদ্যালয়ে আরোগ্যশাল। (9০7)901 (011010) 

স্থাপন কর। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় সরকারের অবশ কর্তব্য। 

বিদ্যালয়-জীবনেই শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনেব বিকাশ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই 

সময় তাদের দেহ ও মনকে ব্যাধিমুক্ত করতে পান্রলে সমাজ ওরাষ্ট্র সুস্থ 

নাগরিক পাবে ১ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন সুস্থ হয়ে উঠবে। 

৫1 পর্বিচ্ছল্ত৭ (01681115695) £ 

পরিচ্ছন্নত1 স্থাস্থ্যশিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 

থাকার অভ্যাস স্বাস্থ]াহ্ুশীলনের সহায়ক । অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা একদিকে 

যেমন শারীরিক ত্বাস্থ্যহানিকর ও রোঁগাক্রমণের সহায়ক তেমনি মানলিক 

স্বাস্থ্যবিধানের পরিপন্থী । অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, পোশাক-পরিচ্ছদ, 
দৈহিক অপরিচ্ছন্নত1 মনের প্রঘুল্লত1 হাস করে ও অশুচির ভাব জাগিয়ে 

তোলে এবং শারীরিক ও মানিক ব্যাধির আক্রমণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। 

তাই পরিফার-পরিচ্ছন্ত থাকার অভ্যান স্থাস্থ্যশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। 

পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিবিড় সম্পর্কের কথ] সর্বজনবিদ্দিত। 



৭৮ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাঁদ গঠনের উপযুক্ত সময় হল বাল্যকাল। 
এই সময় শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের বিকাশ ও বৃদ্ধি (06561077967) ৪:00 
£:0ড0)) আপন গতিপথে পরিচালিত হয়। এই বয়সে দেহ ও মনটি থাকে 

নমনীয়, পরিবর্তনশীল ও সংস্কারমুক্ত। তাই যা কিছু অনুশীলন কর] হবে তা 

দেহ ও মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করবে। ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর আচার- 

আচরণে সেগুলি প্রতিফলিত হবে এবং জীবনধারার সঙ্গে মিলেমিশে 

একাকার হয়ে যাবে। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাঁসস্থষ্টির অপূর্ব 
সময় এই বাল্যকাল। 

বিদ্যালয়, গৃহ, আঞ্চলিক সমাজ প্রভৃতির ওপর শিক্ষার্থীর জীবনে 

পরিক্ষার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসহ্ষ্টির দায়িত্ব অপিত। বিদ্যালয়-শিক্ষার্থী চব্বিশ 

ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আঠারে। ঘণ্টা অতিবাহিত করে গৃহ ও আঞ্চলিক পরিবেশে 

আর মাত্র ছয় ঘণ্ট। অতিবাহিত করে বিদ্যালয়ে । অধিক্ষণ অতিবাহিত করলেও 

গৃহ ও স্বাঞ্চলিক পরিবেশ আশানহবপ উন্নত নয়। এখনও অশিক্ষা্জনিত 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সর্বত্রই লক্ষ্য কর! যায়। তাই গৃহ-পরিবেশে সংগঠিত 

অভ্যাম আশানুরূপ নয়। পক্ষান্তরে বিদ্যালয় হল আন্ুষ্ঠটানিক শিক্ষালাভের 

প্রতিষ্ঠান। এখানে যদি পরিষ্কাব-পরিচ্ছন্্র থাকার অভ্যান হট্টির ব্যবস্থা কর] 

যায় তাহলে সকল স্তরের শিক্ষাধুই উপরূুত হবে। উন্নত পরিবাবের 

শিক্ষার্থীরা আরে বেশী স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চায় অভ্যন্ত হবে। তাদের চৃষ্টান্ত 
নিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যসম্মত জীবনানশীলনে অনেক বেশী 

উৎসাহিত ও অন্গপ্রাণিত হবে। তাহলে বি্গ্ভালয় হল পরিচ্ছন্নতা শিক্ষার 

উপযুক্ত স্থান। এ দায়িত্বের সম্পূর্ণ অংশটুকুই বিদ্যালয়ে শিক্ষ দের বহন করতে 

হবে। তাহলে একদিকে যেঘন শিক্ষার্থীরা পরিচ্ছন্ন থাকতৈ অভ্যস্ত হবে 

তেমনি তার্দের পরিচ্ছন্ন জীবনচর্চার প্রভাব গৃহ ও সমাজে প্রতিফলিত হবে| 

এর ফলে গড়ে উঠবে স্বস্থ ও পরিচ্ছন্ন সমাঁজ-জীবন। 

পরিচ্ছন্নতার অভিযান চালনায় অংশ প্রহণ করবেন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ 

ভাবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । অভিধান পরিচালনার নীতি 

মৃতঃ নেতিবাচক (25890) না হয়ে হবে অন্থিবাঁচক (চ9510156), প্রত্যক্ষ 

(10606) না হয়ে হবে অপ্রত্যক্ষ 0৭152০6), উপদ্দেশের (৫৫৬০৪) মাধ্যমে 



স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পন। ও কার্ধক্রম ৭৯ 

ন! হয়ে হবে দৃষ্টান্তের (ঢ:৪019) মাধ্যমে, জ্ঞানার্জনের বিষয়বস্ত (0০আ- 

1508 50106) ন। হয়ে হবে আচরণ ও অনুশীলনের বিষয় (১801০০% 0: 

১5251081270 0816016)। 

শিক্ষার্থীদের পরিষার-পরিচ্ছন্গতার অভ্যাস স্য্টির ছুটি ধারা বিদ্বমান__ 
বথা, (১) ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নত। ও (২) পরিবেশগত পরিফ্কার- 
পরিচ্ছন্নতা । 

(১) ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যগত 
জীবনান্থশীলনে অভান্ত ' করার জন্য ঘরুকার দেহগত শ্থাস্থ্যাভাসেত্র 

দিকে লক্ষ্য রাখা । হাতে-পায়ের নখ কাটা, প্লাত মাজা, নাক, চোখ, 

মুখ পরিষ্কার করা, মাথার চুল আচড়ানো! প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে 
যতুবান হয় তার ব্যবস্থ। কর। কর্তব্য। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থার ব্যবহার্য পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য কর 
প্রয়োজন, জুতা-মোজা, প্যাণ্ট-শার্ট, ধুতি-পাগ্ধাবী, গেঞ্ি, রুমাল প্রভৃতি 

প্রতিটি পরিধেয় সামগ্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও ময়লা! হলে পরিষ্কার করার 

প্রয়োজন সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করা প্রয়োজন । 

ভূতীয়তঃ, শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষণ প্রসঙ্গে ব্যবহার্য পুস্তক, খাতা-পত্র, 
কলম, পেন্সিল ইত্যাদি পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন রাখে ও স্বাস্থ্যসম্মত 

উপায়ে সামগ্রীগুলি ব্যবহার করে দেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেকে 

পেন্সিল বা কলম মুখে দিয়ে চিন্তা করে, বই-এর পাঙা উল্টাবার সময় 
আগলে থুথু লাগিয়ে নেয়, ময়লার ওপর পুস্তকাদি রাখতে দ্বিধা করে না__- 

এসব কু-অভ্যাস থেকে শিক্ষার্থারা যাতে বিরত থাকে সের্দিকে লক্ষা রাখা 

কর্তব্য। 

(২) পরিবেশগত পরিক্ষা র-পরিগ্ছন্নতা 2 বিছ্লয়ের পরিচ্ছন্ন 

পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনে সহজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তাঁর প্রবণতা স্থষ্টি করতে 

পারে। বে পরিচ্ছন্নতার প্রতি সচেতনতা স্যট্টির জন্ত বিষ্যালয়-পরিবেশের 

পরিচ্ছন্নতাবিধানে শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া বাঞনীয়। 

প্রথমতঃ, এসম্পর্কে পিরিচ্ছন্নত। সপ্তাহ” পানের কর্মস্থচী গ্রহণ কর! 

গুিদুক্ত। এই সপ্তাহে শিক্ষার্থী ব্যক্রিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্গতা- 



৮* শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

বিধানের ক্তন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। দ্িতীয়তঃ, পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে 
প্রর্রশনী ও তথ্যযূলক (00070020691) ছায়াচিত্র দেখানোর ব্যবস্থ। করা 

যায়। তৃতীয়ত? "শিক্ষার্থীদের স্বাক়তশাসনের ওপর পরিচ্ছন্ন ছা বিধানের 
দ্বাঁয়ত্ব 'অপণ কর যাঁয়। তারাই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মাচরণ বিধি (0০46 ০0: 
7০210] 0:0990800 প্রণয়ন করবে এবং স্বাস্বা-পরিষ? শ্বাস্থ্যবধ পালনের 

ষথাঁঘথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবে । এর ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ঠতরি 
স্বাস্থ্যবিধি নিজেরা লজ্ঘন ন। ক'রে পালন করার | করবে | ফলে 
তাদের ঘধ্ো সহজেই পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে ওঠবে। 

শিক্ষার্থার ব্যক্তিগত ও বিগ্যালয়ের পরিবেশগত পরিচ্ছন্ন হার গ্রভাব 
ষাতে গৃহ ও লমাজ পারবেশে বিস্তৃত এবং প্রতিফলিত হতে পারে তার 
ব্যবস্থা করাও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব । বিদ্যালয় প্রতিচিত হয়েছে সমাজের 
প্রয়োজনে । বিগ্ভালয় হল সমাজ-উন্নয়নের কেন্দ্র (00102200165 02৮619০- 
1001)0 05006)। তাই বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চ ও পরিচ্ছন্নতার 
অভ)ান ঘাতে গুহ ও সমাজ পরিবেশে ছডিয়ে পড়ে তার জন্য প্রথমতঃ, স্বাস্থ্য 
ও পরিচ্ছন্ন ধার কর্মস্থচীতে মাতাপতা বা অভাবকদের সক্রিয় অংশ 
গ্রহণের স্থষোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নত। স্ধান 
পরিপ্রেক্ষিতে যখন কোন অনুষ্ঠান ( পরিচ্ছন্্রত। সপ্তাহ উদ্যাপন, স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, 
ছায়াছবি প্রদর্শন প্রভৃতি ) উদযাপন কর] হবে তখন মাহাপিতা বা অভিভাবক 
গ আঞ্চলক ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ কর। কর্তব্য। তৃতীয়তঃ, ঘাঝে মাঝে 
শিক্ষক-অভিভাবক সজ্েএ ছ্বার। বিদ্যালয়ে স্বাস্থযশিক্ষা ও পরিচ্ছন্রত। সম্পর্কে 

আলোচন। চক্র, সোঁষনার, বক্তৃত! প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে । এখানে 
একাধিক স্বাস্থ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করে তাদের 
অমূল্য বাণী শ্রবণ কর। যায়। এর কলে অভিভন্ঞ, অন€ভজ্ঞ সকল ন্তরের 

মাতাপিতা ব। অভিভাবকরা স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্্রত সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং 

গৃহ পরিবেশ ও সন্তানদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাবিধানের জন্য সকলেই তথ্পর 
হয়ে উঠবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

৬1 বিগ্ভালক্র তেনিতটশন (০১০০1 58101686190) 

বিছ্ভালয় একটি সমষ্টিগত জীবনধারার 'প্রতিরপ। সামগ্রিক শিক্ষণ 

কর্মন্চী পালনের জন্ত বহু ব্যক্তির সমাগম হয় বিছ্ালয়ে। বিদ্যালয়ের 
সামগ্রিক পরিবেশের স্বাস্থ্যবিধান হল শিক্ষণ কর্ষস্চীর "অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 
স্বাস্থ্যসম্মত জীবনাহুণীলনের প্রয়োজনে যেমন গৃহ, কক্ষ ও প্রাঙণকে 
আবর্জনামুক্ত করা প্রয়োজন তেমনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাক্তিগত স্বাস্থ্যপালন, 
সংরক্ষণ ও উনয়নের ব্যবস্থা করাণ্ড অত্যাবশ্বক। এরূপ স্বাস্থাকর ব্যবস্থা! 

গ্রহণের একটি অঙ্গ হল বিদ্যালয়ের সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন । সেনিটেশন' 



স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পনা! ও কার্ধক্রষ ৯৮১ 

ব্যবস্থার ভন্গয়ন ছাড়া অন্তান্ত বিষয়ের স্থাস্থাসম্মত উন্নয়নের কোন নভাবনা 
থাকে না। 

বিশুদ্ধ পানীয় জল লরবরাহ, হুত্তপদাদি ধৌতকরণ, আবর্জনা ও ময়জ! 
পরিফারকরণ, দূষিত পদার্থ নিফষাশন এবং মলযুত্্র ত্যাগের জন্য সাধারখ 
জঙলগ সরবরাহ, রৌদ্র, আলোক ও মুক্তবাযুর সুবিধা ইত্যাদি সেনিটেশন 
ব্যবস্থাপনার অস্তভুক্ত বিষয়। সেনিটেশন ব্যবস্থা উত্তম না! হলে বিদ্বযালসে 
্বাস্াপ্রদ্দ জীবনযাপন করা অসম্ভব। সেনিটেশন ব্যবস্থার নুবিধার 
জলন্ত যেসব বিষয় লক্ষ্য কর। প্রয়োজন সেগুলি হল-_ 

(১) বিশ্তহ্ধ পানীয় জল লরবরাহ £ পানীয় জল যে বক্ষে সরবরাহ কর! 
হবে সেখান থেকে ময়লা জল যাতে সহজে নিষ্কাশিত হতে পারে ভার ব্যবস্থা! 
থাক! প্রয়োজন । 

(২) সাধারণ জল সরবরাহ : আবর্জনা ও হম্ত-পদান্ছি যৌতকরণেন্স 
জন্ত গচুর সাধারণ জল সরবরাহ করা প্রয়োজন। ময়ুল! জল যাতে লহজে 
বেরিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। 

(৩) রৌদ্র, আলোক ও বাঃ বিধ্যালয়-পরিবেশ যাতে যথেষ্ট পৌন্ত্র 
পেতে পারে, গুহ1ভ্)স্তরে, অজিন্দে ও গাঁজণে শিক্ষার্থীর! যাতে প্রচুর আজোক 
ও বিশুদ্ধ বায়ু পেতে পারে তার ব্যবস্থা থাক। বাঞ্ছনীয় । 

(৪) নেনিটেশন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হল মলযৃত্র ত্যাগের স্থবিধা। হলযুজ 
ত্যাগের জন্ত ল্যাট্রিন ও ল্যাভাটরী কেজ্ানিক গুথায় তৈরি করতে হবে। 
রৌদ্র ও বানু প্রবাহের দিকে লক্ষ্য রেখে ল|ট্রিন ও জ্যাভাটরী স্থাপন করতে 
হবে। লক্ষ্য রাখ। দরকার, মলমু্রের দুগন্ধ যেন বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যহানির কারণ 
নাহয়। এখানেও জল সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ছাত্র 

খ্যার অন্থপাতে ল্যাট্রন ও ল]াভাটরীর সংখ্যা নিদিই থাক। প্রয়োজন ॥ 

বিদ্যালয়ের ল]াট্রিন, ল্যাভাটরী ইত্যাদি ব্যবহারের লঙ্গে সঙ্গে জল ঢেলে 
ঘেওয়। এবং দিনে অস্ততঃ ছুবার ব্রিচিং পাউডার ছড়ানে। একা স্ত প্রয়োজন! 
এ ছাড়া রোগ জীবাণুনাশক অনান্য গুঁষধপত্র ব্যবহার কর। খুবই যুভিযুক্ত। 

বিভ্াালয়-গৃছের স্থান নিরাচন ও বেজ্ঞানিক প্রথায় গৃহ-নির্মাণের লময় 
সেনিটেশন ব্যবস্থাপনার 1দকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। বিদ্যালয়ের ড্রেন পাক! 

ও ঢাকনাুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত । ময়ল! জল ড্রেন দিয়ে যত দুরে চলে যায় 

গৃহগ্রাদণ ততই ম্যাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। মনে রাখা উচিত; বিস্তালয়ের 

উত্তম জেনিটেশন ব্যবস্থা স্থাস্থ্যবিধানের মৌলিক বিষয়। তাই সেনিটেশন 

ব্যবস্থার দিকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অধিক মনোযোগ দেওয়া] উচত। 
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পঞ্চম অধ্যাক্সর 

শারীর শিক্ষা 
[1551081 00002 18018] 

অধ্যায় পরিচয় £ কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সিলেবাসে শারীর শিক্ষা (7912552০% 

,018091:101)) বিষযঘট সহ-পাঠাহুচী সংগঠনের (07520159010) 0 0০-000200121 

4১০05106155) সঙ্গে যুক্ত 1 খেলাধুল। ও ব্যায়াম নিশ্চয়ই সহ-পাঠ্যস্থগীর অস্তভুক্ত কর্ম-তালিকার 

বিষয়। এগুলির সংগঠন ও পরিচালনার জন্য পিক্ষার্গীব শ্বাযভ্তণ'সন প্রতিঠ।ন বথেইট কার্যকারী 

ব্যবস্থ! অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু বিষয়বস্তুর মুনতন্বট (64037 36319) স্বাস্থাশিক্ষার অঙ্গ 

হিলেবে গুহীত । তাহ শারীর শিক্ষ! পৃথক অধ্যায় হিসেবে তৃতীব খণ্ডের অস্তভূর্ত করা হল। 

এ সম্পর্কে দংক্ষেপে প্রয়োজনীয় বিবয়গুপি এখানে সন্নিবেশ করার চেষ্ট। করা হয়েছে। ] 

৯1 ভূমিকা (]180:000061015) ৪ 

শারীর শিক্ষ। সামগ্রিক স্বাঞ্যশিক্ষার একটি বিশেবক ও অপরিহার্য 

অঙ্ক । শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের ওপর শারীর শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর 
করে। স্বাস্থযশিক্ষার আধুনিক ধারণা বহু বিস্তৃত। শিক্ষার্থার 

ব্যক্তিগত শ্বাস্থা থেকে পরিবেশ, সমাজ, জাতি এমনকি আতস্তর্জাতিক 
স্বাস্থ্যচিন্তার সঙ্গে শ্বাস্থাশিক্ষার ধারণা স্থবিস্তৃত। স্থাস্থ- 

মরি শিক্ষ। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানানুশীলন অপেক্ষা আচরণ অন্তশীলনের 
ওপর গুরুত্বর আবোপ কবে। স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ 

অনুশীলনের মাধামে শিক্ষার্থী তার শারীরিক, মানদিক, প্রাক্ষোভিক ও 

সাযাজিক স্বাস্থ্যচেতন। ও স্বাস্থাভ্যাস অর্জন করে। স্থাস্থযশিক্ষা রোগ- 

আক্রমণের সম্ভাবনাকে বিদুরিত করে ব্যক্তি ও সমাক্ষ জীবনকে সুস্থ ও 

সবল করার উপায় নির্ধারণ করে। এই স্ুস্থতাই হল শারীরশিক্ষার ভিত্তি। 
শারীর শিক্ষা সুস্থ ও নিরোগ দেহ-মনকে অধিকতর সরল, স্থগঠিত, কর্ষক্ষম 

ও আনন্দমুখর করে তোলে। তাই শ্বাস্থযশিক্ষা সামগ্রিক স্থাস্থ্যান্ুশীলনের 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ; আর শারীর শিক্ষা শারীরবৃত 

বাস্থা শিক্ষা ও (155101085) বিষয়ক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে শারীবিক 
শারীর শিক্ষার সম্পর্ক 

গঠন ও স্বাস্থ্য চর্চার দিকে বেশী লক্ষ্য নির্দেশ করে। তবে 

উস শিক্ষার লক্ষ্য স্বান্থ্যোক্নয়ন-_তাই এর পরস্পরের পরিপূরক | 



'গতান্থগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে খেলাধূল। বাঁ শরীর চর্চার কোন স্থান 
"ছিল না। এগুলিকে স্থশিক্ষার অন্তরায় হিসেবে গণ্য কর। হত। মনে কর! 
হত শারীরিক খ্বাস্থ্যোন্নয়নের দায়িত্ব পালন করবেন মাতাপিতা। বর্তমানে 
এই জঙ্গীর্ণ চিন্তাধার! নব্য শিক্ষাচিস্তা থেকে বিদুরিত। নব্য শিক্ষার ভাবধার! 
“হুল শিক্ষার্থীর দেহ-মনের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন কর।। দেহ-মনের স্থস্থতা, শ্রীব্ি, 
কর্মক্ষমতা ভিন্ন এশিক্ষা সার্থক হতে পারে না। তাই আধুনিক শিক্ষাতত্বে 

খেলাধূলা, ব্যায়াম ও শরীর চর্চাকে শিক্ষার অপরিহার্য 
নি অঙ্গ হিসেবে ত্বীকার কর! হয়েছে। তাই পাঠ্হ্চীর 

ও কর্তবা (091001511030)) সঙ্গে সহ-পাঠ্যস্থচীর কার্যাবলী (0০-০80৫ 

০0] /১০0516165) সম মর্যাদায় প্রতিষ্িত। পশ্চিমবঙ্গ 

'অধ্যশিক্ষ! পর্যদ বর্তমানে শারীর শিক্ষাকে আবশ্টিক পাঠ)স্থচীর অন্তভূক্তি করেছেন। 
ফলে (শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার পরিক্ষাগারের স্তায় (খেগার মাঠ ও ব্যায়ামাগার 

রা সমান গুকত্ব অর্জন করেছে । গতানুগতিক শিক্ষাধারায় যেটাকে 

অভিভাবকের দায়িত্ব হিসেহে গণ্য কর? হত তা আজ বিগ্যাপয়ের শিক্ষকদের 

ওপব অর্পণ কব! হয়েছে । বিছ্যালয় গ্রহণ করেছে সমাজেব সৃনভ্য ও র্রাষ্রেত 

স্থনাগরিক তৈরিত গুরু দায়িত্ব । আজ শারীর শিক্ষা] (0551581 ₹.৫00০90108) 

স্বস্থ, সবল, কর্মঠ ভাবী মানব-সম্পদ (38029) 12900০৩3) ত্ষ্টির উপায় 

হিসেবে পবিগণিত ৷ কারণ, যাঁদ আমর] মানুষের সাপিক বিকাশ চাই তাহলে 

ব্যক্তির সািক বিকাশের অনুকূল বিগ্যান্ুশীলনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। 

গতাম্থগতিক শিক্ষায় শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া! হত। কিন্ত 

স্বস্থ দেহ ভিন্ন সুস্থ ও স্বাবলীল চিন্তার বিকাশ হয় না। তাই রুশো £ 

(150%5522%) বলেছিলেন, “শ্ৃস্থ ও স্থগঠিত দেহ মানপিক কাজকর্মকে সহজ ও 

স্নিরিষ্ট করে দেয়।' শুধু মনের অনুশীলনের কুফলকে ইঙ্গিত করে কারলাইল 

,(0971016) বলেছেন, “আমর। হাজারে হাজারে চতুর শয়তান উৎপাদন করে 

চলেছি কারণ স্বাস্থ; দলগত রাজনীতির বিষয় নয় 2 স্বতরাং আদ্র মনের 

অনুশীলনের সঙ্গে দেহের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনন্বীকৃত। ভারতের 

7. হত ও 28650 598501290100 01 ০ 09005 01096 009055 00৬ 006790102 
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৮৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধাত ও পরিবেশ 

ক্ষেত্রে শারীর; শিক্ষা আজ জাতীয় প্রয়োজন ও লক্ষ্য হিসেবে স্থিত 
অনেক পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একথা ম্বীকার করে গেছেন। তিনি বলতেন, 
“আজ ভারতের ষ। প্রয়োজন তা৷ ভগবৎগীত। নয়, ফুটবল খেলার মাঠ”।£ তাই: 

আজ শারীর শিক্ষার কর্মসচীকে ভারতের শিক্ষাধারার বিস্তৃত ক্ষেত্রে ষোগ্য 

অর্ধাধায় গ্রতিঠিত কুরতে হবে । 

স্থখের কথা, 'পশ্চিমজ সহ সমগ্র ভারতে জাতীয়শিক্ষার সংস্কার ও পুনগঠিন 
প্রসঙ্গে শারীর শিক্ষা অবশ্থ পাঠযক্চীর অস্তভূক্তি ব্ষয়রূপে পরিগণিত হতে 
চলেছে। €্শ্চিমব্ মধ্যশিক্ষা পর্যদ্ ১৯৭৪ খ্রীষ্টাঝের প্রথম থেকে দশমশ্রেণীর' 

বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর -জন্য অবস্ঠ শিক্ষনীয় বিষয়রূপে শারীর 

শিক্ষাকে মাদার আসনে প্রতিষিত করেছেন। ঠিক একই উপায়ে পশ্চিমবঙ্গ 
উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষ। সংসদ+2 শ্রেণীর পাঠ্যস্থচীতে শারীর শিক্ষাকে অবস্থ' 

পাঠ্যরূপে নির্দেশ করেছেন । সুতরাং, এখন এটি আর সহ-পাঠক্রমিক 

কার্ক্রম (0০-6001601820 4১০61510165) হিসেবে গণ্য নয়। অন্তান্ত' 

পাঠ/যবিষয়ের ন্তায় শারীর শিক্ষার বিষয়টিতে শিক্ষার্থী পরীক্ষ1 দেবে ও তাকে সেই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে । বিস্ভালয় আর এটিকে অবহেল। করে শিক্ষার্থীদের 

বঞ্চিত করতে পারবে ন11) শারীরশিক্ষা আজ যখন অবস্ঠ শিক্ষণীয় বিষয় তখন 

এই শিক্ষার লক্ষা ও উদ্দেশ নির্ধারণ করা ও সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া 

আমাদের একান্ত কতব্য। 

৮ শান্ীন্প শিক্ষা উদ্দেশ্য (0993০061৬০9 01 191১5 ৪1081, 

চ0510861010)* 2 

*শানীর শিক্ষা” বিষয়টিকে যর্দি সংকীর্ণ অর্থে চিন্তা কর! যায় তাহলে 

মনে হবে এটি দৌহক কলা-কৌশল শিক্ষার একট। বিশেষ বিষয়। এরূপ 

সংকীর্ণ অর্থে বিষয়টিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে ধার্য কর] সত্যিই অবিবেচনা- 
গ্রনত ও অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে শারীর শিক্ষা কথাটির অর্থ ষেমন গভীর 
তেমনি স্ৃবিস্ৃূত | তাই বিষয়টি একটি বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যালয়-পদ্ধতি (30110০1- 

[160109) | এ-পদ্ছতি ছাত্রদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারণে উৎসাহিত করে, 

ভাদেরকে বিচার ও যুক্তি বিকাশে, আত্মনংযমে, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলী মি: 
1. “৬1086 10019. 76605 0 98৮ 13 7506 612০ 9159580. 03109. ৮৩০ 096 ০০০ 

191) 9610. 

ক 00171০01010 9180 55112005255 001 19012121590 79666181806 92000097 



শারীর শিক্ষা ৮৫ 

বিকাশে স্থযোগ দান করে। আধুনিক যুগে আমর! যখন জীবনধর্থী শিক্ষার 
পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছি তখন নিয়মমাফিক শারীরিক অনুশীলন 
আমাদের অপররহার্য শিক্ষামূলক কার্ধরূপে হ্বীকৃত। 

(শিশু, তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও 
নৈতিক বিকাশে শারীর শিক্ষা যাতে প্রকৃত সহায়ক হয় সেই দিকে লক্ষ্য 
নির্দেশ করে এই জ্তিক্ষাধারা পরিচালনা কর। প্রয়োজন ।, এই প্রদঙ্গে 

'ষেসব উদ্দেশ্য সর্বদ। প্রণিধানযোগীয সেগুলি হল £ (ক) আমাদের দেহ, অস্থি, 
রুক্ত, মাংস সহ বিচিত্র যন্তাদি নিয়ে গঠিত। মাতৃগর্ত থেকে এপবের বৃদ্ধি ও 

বিকাশ হতে থাকে । শিক্ষার্থীর দেহ-যন্ত্রেব বিকাশ ও বুদ্ধি যাতে ব্বভাবিক 

ও ঘথাষথ হুয় সেদিকে লক্ষা নির্দেশ করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য /যেন, 

"শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দেহ-যন্ত্র ষে কোন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও ক্রিয়ানীগ 

'থাকাঁর সক্ষমত। অর্জন করে । 

(খ) মাংসপেশীর ক্রিয়াশীলতার মধ্যদিয়ে দেহের আভান্তরীণ বস্তি 

লক্তিয়, পুষ্ট ও বণিত হয় স্থতরাং পেশীর ক্রিযাশীদতা যাতে স্থাস্থযমশ্মত 
উপায়ে পরিচালিত হয় এবং দৈহিক যস্্াদি যাতে স্থনূঢ হয্স ও প্রতিকূল অবস্থার 
সক্রিয় থাকতে পারে সেদিকে লক্ষ্য নির্দেশ করা অপরিহার্য কর্তব্য (৮ 

(গ) দৈহিক মাংসপেশী ও ন্বায়ুকেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে নিবিড় ও সুক্ষ 

'অম্পক। এই সম্পর্ক যত সহজ ও গভীর হবে, উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ 

'ষত ভ্রুত হবে ততই পঞ্চেন্দ্িয় পরিবেশগত প্রয়োজনে বৃদ্ধিযুক্ত প্রতিবেদন স্কট 

করতে পারে ।তাই শারীর শিক্ষা প্রঙ্গে মাংদপেশী ও ন্নাধুকেন্দ্েব মুধ্যে সহঙ্গতর 
সহযোজন ও সমন্বয় বিধানে সাহাষ্য করা অন্যতম কর্তব্য 1৯৮৮ 

(ঘ) শারীর শিক্ষ! শুধু দৈহিক মন্ত্রাদির পুষ্টি ও বুদ্ধির অনুশীলনে সাহায্য 

করে তা নয়, বিষক়্টি মানদিক শক্তি-বিকাণ ও বাঞ্ছনীয় গুণাবলী অনুশীলনে 

“বিশেষ সহায়ক ) মানসিক শক্তি ও বাঞ্ছনীয় গুণাবলী হবে শিক্ষার্থীর ব্যকিগত 

ও ভাবী নাগরিক জীবনের অভি যৃল্যবান বিষন্ন। ঘেঘন, (ডরিঅ গঠনের 

জন্ত অভ্যাসের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাই বাঞ্ছনীয় অভ্যাল 

স্বশিক্ষার অঙ্গ। স্থতরাং শারীর শিক্ষার পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের 

বাঞ্ছনীয় অভ্যাস গঠনের জন্ত শিক্ষক তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত 

করবেন ।) বিনয়, সংঘম। সহযোগিতার প্রদ্নাম, সমবেদনা, সততা ইত্যা্ি 

ক 



৮৬ শিক্ষপণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

গুণরাজি যাতে শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে সেদিকে শারীর শিক্ষার জক্ষ্য 

নির্দেশ কর! বাছনীয়। 
(৩) শারীর শিক্ষা মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষারই ব্যবহারিক অংশ ।* স্থতরাং 

শারীর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, জন্থান্থা, 
খান্ত-পুষ্টি, দেহসৌষ্টব, বিপদ-মুক্তি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্থাস্থ্যকর অবসর 
বিনোদন ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জন ও দক্ষত] অর্জন করতে পারে এবং 

সেই পথে স্ব-স্ব জীবনকে পরিচালিত করতে পারে ষেদিকেও লক্ষ্য নির্দেশ, 

করা একাস্ত কর্তব্য |) 

৩7 শান্রীন্পস শিক্ষান্ম ক্ষেত্র ও বিষয়নজ্ভ (5০০০ ৪2৫ 

90৮1০০% 2586651 0£ 10115951081 [:0008.110:১) £ 

শানীর শিক্ষা (010551081 [:00090101)) কথাটির দ্বারা দেছের স্বাস্থ 

অক্ু্ন রাখা, সুন্দর দেহ গঠনের প্রচেষ্টা, দেহগত সক্ষমতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধির 

প্রয়াস, কতকগুলি বাঞ্ছনীয় মানসিক গুণের বিকাশ, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন, 
এবং সর্বোপরি পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশের বিষয় অভিব্যক্ত হয় ।/প্রক্কৃত পক্ষে 
এগুলিই হল শারীর শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য। 

, উল্লিখিত লক্ষ্যে পোৌছবার জন্ত। শারীর শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রয়োজন হজ-_ 

প্রথমতঃ) শারীরবৃত্ত (51)55101085) সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন কর1। 
আমাদের দেহ অফুরস্ত ক্ুদ্র বৃহৎ যন্ত্র সহযোগে গঠিত । দেহুমনের 

বিকাশ ও বৃদ্ধির প্রয়োজনে এসব যন্ত্রপাতি এক বা একাধিক দায়িত্ব, 

পালন করে। এদের সম্পর্কে ষথাষথ জ্ঞান অর্জন করতে পারলে তবেই শরীর 

ও স্যাস্থ্যাহুশীলনে সাফল্য লাভ কর সহজ হয়। শারীরবৃতের জ্ঞানই হন 

বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার উপায় | * 

দ্বিতীয়তঃ শরীরচর্চা সস্থ ও নীরোগ শরীরের ওপর নির্ভর করে। তাই 

৮কিভাবে শরীরকে নীরোগ ও স্থস্থ রাখা যাক তার জন্তে (১) রোগাক্রমণের 

কারণ, লক্ষণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অনুসরণ প্রক্রিয়। সম্পর্কে জ্ঞানার্জন 

করার প্রয়োজন হয় ।/€২) স্বাস্থ/বিধি মেনে চলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার 

অভ্যাস হ্বাস্থ্যপঃলনের উপায়। এগুলি সাধারণতঃ অস্ুশীলনের ওপর নির্ভর, 
হাচি ডে 

ক (080001000 81070 95112511505 101 17, 9, 209086100--0, 226, 
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করে। “ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজান ও পরিবেশগত স্াস্থ্যবিজ্ঞানের নিয্নমাবনী 
সম্পর্কেও থে জ্ঞানার্জন কর] এবং স্বাস্থাসম্মত অভ্যাস গঠন ও স্থাস্থ্যাহুকৃ্ 
জীবনচর্চায় দক্ষতা! অর্জন করতে হয় 1৮ 

তৃতীয়ত, শব্দীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্ত পুষ্টিকর ও সুষম খাস্ঠ, বিশুদ্ধ 
বায়ু, কৌদ্র ও আলোক গ্রতৃতি মৌলিক উপাদান আহরণ ও ব্যবহার সম্পকে 

জ্ঞানার্জন কর] প্রয়োজন ।+৮ 

চতুর্থতঃ, হুস্বাস্থ্যলাভ ও কর্মক্ষমত। অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় পরিচ্ছক্নতা, 

সময়মত ও পরিমিত আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, অবসর বিনোদন প্রভৃতি । 

শরীর [শক্ষাগুসঙ্গে এগুলি সম্পর্কে ঘথেষ্ট জান ও অভ্যাস প্রয়োজন । ৮ 

পঞ্চমতঃ, শারীর শিক্ষাগ্রসঙ্গে শরীর-চর্চার বিভিন্ন পঙ্ছতি, নীতি, কৌশজ 

ও উপায় সম্পর্কে যেমন তত্বগত জানার্জন প্রয়োজন তেমনি ব্যবহারিক কৌশন 

ও দক্ষত] অর্জনের প্রয়োজন হয়। শরীরকে নুদৃঢ ও সথগঠিত করার জন্য বেলাধূলা, 
ব্যায়াম, স্পোটস প্রভৃতির প্রয়োজন হয় এগুলি মূলতঃ, অন্ুশীলনমূলক 

প্রক্রিয়া । তবুও এসবের 'তত্বগত বিষয়ের সঙ্গে অনশীলন প্রক্রিয়ার 
যোগসাধন করতে পারলে বিজ্ঞানভিত্তিক ধারায় সহজে শরীর ও স্থাস্থ্য সম্পর্কে 

“জ্ঞান লাভ কর। যায় ।৮৮৮ 

৪1 শ্পান্রীন্প শিক্ষান্্ কমস্ুচী €১1)5 9108] 17050811075 

4১001516869) 2 

শারীর শিক্ষার কার্াবলীকে আমর] মোটামুটি নিম্নকূপ উপায়ে জ্রেশীবিভক্ 

করতে পারি £ 

(১) খেলাধুল1 (90065) ২ খেলাধূলার ছুটি অংশ । 

(ক) গুহাভ্যন্ত বণ খেল] ([1)0001 £917)65) ; যেমন--ডেবিজ টেনিন, 

তাস, দাবা, পাশা, ক্যারাম, চাইনিস চেকার, পাঠ্যবিষয় ( অঙ্ক, সূগোন, 

বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্]াদি) অবলম্বনে নান। খেল।। 

(খ) বহির্তাগস্থ খেল] (08000901 £97065) যেমন_ ফুটবল, ভনিৰজ, 

. ব্যাডমিণ্টন, লন-টেনিস, হকি, ক্রিকেট, হা-ডু-ডু, কপাটি ইত্যা্ধি। 

(২) স্পোর্টস (59010) 8 (ক) নানা ধরনের দৌড়বাজি ; যেমন_ 
যৌথ দৌড় (6195 19০), বাধাপুর্ণ দৌড় (0১59০15 ₹৪০০), ্ীর্ঘ দূরত্বে 

দৌড়, অল্পদূয়তে দৌড়, অঙ্ককষার দৌড় ইত্যা্দি। | 



৮৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

(ধ) নান! ধরনের লম্ ; যেনন--উচ্চ-লম্ফ, দীর্ঘ-সন্ফ. নিই ধাপের 
অন্ফ, দণ্ডের সাহায্য লম্ক ইত্যাদছি। 

(গ) এছাড়! বর্শ। নিক্ষেপ, সাইকেল রেল, নৌকা বাইচ, সাতার কাটা 
প্রন্ভৃতি উল্লেবষোগ্য কার্যাবলী । 

(৩) ব্যায়াম ও ডিল (:5:0156 & 0111) (ক) ড্রিল জাতীয় 

খেনার জন্ত ষাঠ প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে শরীর চালন! (2, 7). খানি হাতে 

যৌথ ব্যায়াম (606০-18100 5০156), যন্ত্র সহযোগে (10) 21901151063) 

ব্যায়াম; ফেমন_স্কিপিং, লাঠিখেলার নৃত্য, ব্রতচারী ইত্যাদি । 
(খ) শংকীর্ধ প্রাঙ্গণে নান। প্রকার দেহভঙ্গী ও কৌশল আয়ত্বেব ব্যায়াম ; 

ফেষন--ডন, বৈঠক, ভিগবাজী (90738158010), উল্লম্ষন (৬৪৩1 প্রভৃতি । 

এছাড়া রিং (0.1), আনুতৃমিক বার (চ0:15990] 03), সমান্তরাল বার 

(69151161 02), দে(লনবার (9 ৮1038 1১3 প্রভৃতি যন্ত্র সহযোগে ব্যক্তিগত 

বৰ! ষৌবভাবে নান। কৌশল অনুশীলন করা যায়। 
(গ) কুত্তি (ড/1550118), মুষিযুদ্ধ (905158), যুধুংহ প্রভৃতি পেশাদারী 

খেলার ভিদ্ধি হন ব্যায়ামাগারের শরীর চর্চ1। 

(ঘ) যোগব্যায়াম ব! আপন: শীর্ধান, সর্বাঙ্গালন, শবাদন, গোমুখানন 
প্রভৃতি নান! ধরনের স্থাস্থাপ্র ও রোগ প্রতিরোধক ব্যার়াষ এদেশে 
প্রচঙ্গিত আছে। 

ক্রীড়াগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃশ্চি মবজ মধ্যপিক্ষ। পর্যদ্ শ।রীর শিক্ষার 
কার্যাবলীকে ষে ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন তা হল : 

(১) আক্্ঠানিক কর্মক্থগী (80:0091 2০61৮10)£ কে) শক্তি ও 
সৌন্বর্ধবৃদ্ধিকর ব্যায়ামাদি (051115015010155) 7) (খ) নিয়মিত অগ্রগমন 

(19:010198) ; (গ) হাল্ক] যন্ত্রা্দি নিয়ে ড্রিল__য্মেন, লাঠিখেলা, ডাস্বেল 
খেল] ইত্যাদি; (ঘ) যৌগিক ব্যায়াম; (ও) দেশী ব্যায়াম__যেমন, ভন, 
£বঠক, হূর্বপ্রণাষ ইত্যাদি । 

(২) ব্যক্কিভিত্তিক কর্মস্থচী (10015100191 8০0৬1৮5) £ জিমনাস্টিকল্ 

(মেঝের ওপর অবব যন্ত্র নিয়ে), (খ) দৌড়-ঝাপ, (গ) জলে নেমে খেনা__ 
যেমন সীতার । 

(০) অংগঠিত ক্রীড়া! (0:88001550 3330088) £ (ক) ফুটবল, (খ্) 
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“কি, (গ) ক্রিকেট, (ঘ) ভঙ্গিবল, (উ) বাস্ষেট বল, (5) কাবাটি, 
(ছ) খো-খো, (জ) নরষ বম, (ঝ) টেনিকয়েট, (4) ব্যাডষিশ্টন, 

(উ) টেবিল টেনিস। 

(৪) হাল্কা সংগঠিত ক্রীড়া ((320065 0610 00£21815861018) 

(ক) হিন্দুহ্থান-বল, (খ) নেট-বল, (গ) নিক্ষেপ-বল (100 9২11), 
(ঘ) দীড় টেনিস (8016 7:205215), (৩) দাড়ি বান্ধ। (চ) ভাগে ভাগে 

স্থান গ্রহণের খেল! (1৫1৪5 0320025), (ছ) অনুলরণযূলক খেলা (758 

0559104 0350065), (জগ) অনুরূপ পরিচালনমূলক খেলা । 

(৫) আত্মবক্ষ'যূলক/প্রতিরোধঘূলক কর্মস্থচী (০62131%৪ ৪০০৬1) হ 

(ক) মাঠি, খে) জুডো, (গ) মৃষ্টিযুদ্ধ। 

(৬) নৃত্যমূলক কর্মন্চী (1২150170010 8200510) £ (ক) লোকবুতা ও 

লোকগীতি (ব্রতচারী ), (খ) কর্ষগীতি (80010 990%5)। 

(৭) বহিবিভাগীয় কর্ষস্থছচী (0860007: ৪০165105): (ক) শিবিবস্থাপৰ 

(খ) জআমগ (.58:5101), (গ) আমোদ বা ব্যায়ামের উদ্দেশে নিিষট 

অঞ্চলের মধ্যে দীর্ঘ ভ্রমণ (71106), ঘে) পর্বতারোহণ, (ড) গরুত্ন গাড়ীতে 

লীর্ঘ ভ্রমণ (7:511008)। 
(৮) জাতীয় আদর্শ ও নাগরিক চেতন! সৃষ্টির কর্মকুচী (50107391 

15515 & (0101561751010 06৮210016 ৪০6৬15) £ (ক) জাতীয় এবং 

গ্রণ ঘঙ্গীত, (খ) জাতীয় উৎসব ও বিষ্ালয়-অনুষ্ঠান উদ্যাপন, (গ) ব্যক্তিগত 

“$ গণস্বাস্থা সচেতনতা ও বাঞ্ছনীয় আচরণের অভ্যাস, (ঘ) প্রাথমিক 

চিকিৎম। ইত্যাদি । 

৫& কর্মসুচী সম্পাদতেনন্র স্থান (4০০০০000008 00 (0৪ 

&201916000100801078 01 015০ 80615160125) 2 

(১) শ্রেণীকক্ষ (01555-:০9চ০) 2 প্রথমতঃ, শারীর শিক্ষার ভিত্তি হবে 

খারীরতত্ব-বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান । ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র যন্ত্র সহযোগে ধেহযস্ 

পরিচানিত হয় । এ সম্পকে জ্ঞানার্জন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক কব । দ্বিতীয়তঃ, 

বহে বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সুষম খাস, বিশুদ্ধ পানীয়, আলো-বাতাস্ 

পরিমিত নিদ্রা, বিশ্রাম, অবসর বিনোদন প্রভৃতি! শারীর শিক্ষণপ্রসক্গে 

এব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা দরকার । তৃতায়ত:, সস্থ 'দেহ শরীর চর্চার 
না 
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ভিতি। সুস্থতার প্রয়োজনে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বা স্বাস্ব্যতত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের" 

প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকার্ধ। যদিও স্যাস্থ্যশিক্ষা (76910 চ.00556109) 

এবং শারীর শিক্ষা (155108] ঢ:00086102) মূলতঃ আচরণ ও অনুশীলনের 

বিষয় তবুও উপরিউক্ত বিষয়ে তত্বগত জ্ঞান কর্মসম্পাদনের প্রাথমিক সহায়ক । 
তাই শ্রেণীকক্ষ এবূপ তত্বগত আলোচনার ক্ষেরূপে ব্যবহৃত হুতে পারে । ঘবে 

এরূপ তত্বগত শিক্ষণের (11050000101) ক্ষেত্রে বুক্ষতলের বেদীমূল ব। খোল! 

জায়গ! নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত | 

(২) শিক্ষার্থীদের বিশ্রাম কক্ষ (3004৩1১6১, 0020501 ]২0009) 2 

এখানে গৃহাভ্যন্তরীণ ক্রীড়া অনুশীলনের ব্যবস্থা কর1 যেতে পারে । ক্যারাম, 

তাস, দাবা, টেবিল টেনিন ইত্যাদি খেল! অবসর যাপনের বাঞ্ছনীয় সহায়ক। 

এরূপ কক্ষের আয়তন, জানালাদরজ', সাজসরগ্রাম, আলোক প্রাঞ্ধি, বায়ু প্রবাহ 

স্বাস্থাসম্মত হবে__-এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

(৩) খেলার মাঠ (913 5-01001)0) £ গৃহ-বহিভূি খেলাধূলা] (49005) 

এবং স্পোটস ($2০1:0)-এর জণ্তে খেলার মাঠ অত্যাবশ্তক | খেলার মাঠবিহীন 

বিষ্ভালয় কোনক্রমে পরিপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্ধপে গণ্য হতে পারে ন। গ্রতিষি 
বিদ্যালয়ের জন্ত খেলার মাঠ অত্যাবশ্যক । গ্রামাঞ্চলে খেলার মাঠের অভাব 
ন। থাকলেও শহরাঞ্চলে এর অভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ের একুপ 

নিজন্ব পৃথক মাঠ না থাকলে পাডা বা অঞ্চলের ক্লাবের মাঠ অথবা অয্েকডি 

বিষ্ভালয় মিলে অস্ততঃ একটি মাঠের ব্যবস্থা রাখ! যুক্তিযুক্ত । 

(8) ব্যায়ামাগারসহ প্রাঙ্গণ (05000551000 ৪10196 11) ও 50206) 2. 

ড্রিলজাতীয় ব্যায়াম গুল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পরিচালন কর। ষেতে পারে । কিন্ত 

কসরত শিক্ষা ও শরীর চর্চার জন্য পৃথক ব্যায়ামাগার একান্ত প্রয়োজন । এখানে 

যেমন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ কর! যাক্ব তেমনি ঝড়-বৃষ্টির সমস্থ এই 

ব্যয়ামাগারেই শরীর চর্চা কর ঘায়। আবহাওয়া অনুকূল হলে খোল জায়গায়, 

শরীর চর্চ। করাই বাঞ্চনীয় | 

খেলাধূলা বা স্পোরটস্-এর জন্য নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজন হলেও এগুলি 

অনেকখানি বিনোদনমূলক (0০169010991) কর্ম । এখানে সময়ান্থণতিতার 

গুপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর] হয় না। কিন্তু ব্যায়াম ৭ দেহচর্চা এমন" 

কতকগুলি হুদৃঢ় নীতির ওপর ভিত্তি করে পারচালনা কর] হয় য। লঙ্ঘন, 



শারীর শিক্ষা . ৯১. 

করলে দৈহিক ও মানসিক ক্ষতির সম্ভাবন! থাকে অত্যধিক। তাই ব্যায়ামের 
ক্ষেত্রে নিয়মিত চর্চা, বয়সাহ্ুপাতিক চর্চা, এৰং পদ্ধতিগত চর্চা, ইত্যাদি নীত্তি 
মেনে চলতে হয়।/ আবহাওয়া অনুকূল নয়, স্থতরাং কিছুদিন ব্যায়াম কর! বন্ধ 
থাকুক-_এক্প ব্যবস্থা স্পোর্টন-এর ক্ষেত্রে চলতে পারে কিন্তু ব্যায়ামের ক্ষেত্রে' 
এরূপ অনিয়ম চলে না। ভাই পৃথক ব্যায়ামাগারের গুয়োজনীয়ত! 

অনন্থীকার্য। প্রতিটি ব্যায়ামাগারের সঙ্গে একটু খোলা প্রাঙ্গণ রাখাও 
যুত্তিযুক্ত। 

৬1? অংগইন ও, পন্রিচালন। (01581915800 &. 

(তত৪1081)06 ) £ 

বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা, দৌভড-ঝাঁপ, শরীর চর্চার কার্ধাদি সংগঠন ও 
পরিচালনার জন্তু কতকগুপি শর্ত (90106 65521761815) * আমাদের 

প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়। সেগুলি হল : 

(১) বিগ্ভালয়ের স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থান ও পরিবেশ ; 

(২) খেলাধূল। ও শরীর চর্চার কক্ষ, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, সাজসরপ্রাহ 

ও যন্ত্রপাতির প্রাপ্তব্যতা ; 

(৩) যোগ্য শারীর শিক্ষক (0১10551091 [05000017) ও তাঁকে সাহায্য 

করার যোগ্য শিক্ষণ প্রাঞ্ধ শিক্ষকমণ্ডলী? 
(৪) অভিভাবক ও আঞ্চলিক যুবশক্ভির সক্রিয় সহায়ত ইত্যা্ি। 

সংগঠন ও পরিচালন প্রসঙ্গে কতকগুনি নীতি (90706 চ01- 
0165 6017 08901590100) 8150 01081806) £ (১) শারীর শিক্ষার 

বিচিত্র কার্যাব্ীকে কার্কর করার জন্ত এমনভাবে পরিকল্পন! রচন৷ কর! 

গ্রয়োজন যেন শিক্ষার্থার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ লামগস্তপূর্ণ 
হয়, যেন তারা শ্রাস্তি-বিনোদনের আগ্রহ ও নৈপুণ্য অন্থুশীলন করতে 

পারে এবং যৌথ কর্ষপ্রেরণা, ক্রীড়ান্বলভ মনোভাব, সম্মানজনক আচরণের 

উৎকর্ষ বিধান করতে পারে। কারণ, শারীর শিক্ষামূলক কার্যাবলী দেহ ও 

মনের বিকাশ সাধনের সহায়ক । 

(২) শারীর শিক্ষার পরিকল্পনাটি হবে ব্যাপক (002019061)61556) ' 

যেন সকল স্তরের শিক্ষার্থী এখানে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুষোগ পায়। সেজন্ত- 

ক দ্বিতীয় থণ্ডে সহ-পাঠ)শ্চী প্রসঙ্গ স্ষ্টবা। 



৯২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

ঘ্বৌোথ বা দলগত ক্রিড়াস্চীর ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ কর! প্রয়োজন । 
তবে বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত স্বাস্থাচর্চার ( ধেমন, ব্যায়াম ) সথযোগও ঘথেই থাকবে 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

(৩) শারীর শিক্ষাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থাদের স্থাস্থা- 
পরীক্ষার ফলশ্রুতির ওপর নির্ভর করা কর্তব্য। সকল প্রকার খেলাধূলা, 
স্পোর্টন ও ব্যায়ামে সকলের দৈহিক যোগ্যতা সমান নয় । তাই দৈহিক সুস্থতা! 

ও যোগ্যত বিচার করে শারীর শিক্ষার কার্ধাবলী সংগঠন কর! কর্তব্য । 

(৪) শারীর শিক্ষার কার্যস্ুচী সংগঠনে ও পরিচালনায় শিক্ষার্থীর চাহিদা, 
'আগ্রহ ও প্রেরপাকে যতদুব সম্ভব অগ্রাধিকার দেওয়! উচিত। তবে এসম্পর্কে 
দেহগত স্বাস্থ্য ও যোগ্যতা! প্রধান বিচার্ধ বিষয় | 

(৫) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সকল প্রকার খেলাধূলা, ব্যায়াম ও ক্রীড়া 
কৌশল শিক্ষার হ্যোগ স্ষ্টিকরা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে 
শারীর শিক্ষার পরিপূর্তার প্রয়োজনে সমাজ বা আঞ্চলিক সহযোগিতার 
ওপর নির্ভর কর! যুক্তিযুক্ত । ন্বান্থ্যশিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন বিস্তালয়কে যেতে 
ছয় সমাজের (০ 00 07 501010017105) কাছে, শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রেও 

তেমনি নামার্জিক সহযোগিতা! সর্বথা কাম্য। শিক্ষার্থীর নিজ নিজ অঞ্চলে 
“হয়ত সম্ভরণ, নৌচালন, দ্রুতচলন (7101)8) বা কোন যৌথ খেলাধৃল। 
পরিচালনার উপযুক্ত ক্লাব থাকতে পারে । শিক্ষার্থী যাতে সেসব ক্লাবে শরীর 
চর্চ। ও ক্রীড়ানুশীলনের সুযোগ পায় বিদ্যালয়কেই সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 

'হুবে। তাই বিগ্ভালয়ের সঙ্গে আঞ্চলিক ক্লাবগুলির যোগাযোগ স্থাপন কর! 

প্রয়োজন। শিক্ষক-অভিভাবক সঙ্ঘ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে । 

(৬) ক্রীড়া সংগঠন ও পরিচালন প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি অপরিহার্ধ নীতি 

-পাঁলন কর। অত্যাবস্তক | সেগুলি হল ঃ | 

(ক) ক্রীড়া সম্পর্কে পৃথক সময়-তালিক! রচনা কর? প্রয়োজন । 

(খ) দেশী ও বিদেশী সকল প্রকার খেল সংগঠনের চেষ্টা করা গ্রয়োহন”) 

(গ) উপযুক্ত শিক্ষণপ্রার্ত শারীর শিক্ষক (চ1755109] [08008০801) 

নিয়োগ কর! কর্তব্য | 

(ঘ) খেল! ও ব্যায়াম অন্শীলনেন্ প্রতিডি বিষয় তর্ধারক (921৩1 15809) 
-কর প্রয়োজন । 



শারীর শিক্ষা ৩. 

(ঙ) শারীর শিক্ষকের বিষ্ালয়ে পঠন-পাঠনের কর্মন্থচী ঘভ হালকা 
হয় ভতই ভাল। কারণ, তাকে শান্ীর শিক্ষার বিষয়ে অধিক চিন্তা) 
শ্রম ও সময় দির্তে হয়। 

(চ) খেলাধূলা ও শরীর চর্চার জন্ত বিদ্যালয়ে পৃথক বাজেট সংরক্ষণ 
কর! কর্তব্য। 

(ছ) বাধিক ক্রীড়৷ প্রতিযোগিতা, খাতুগত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও 
সাময়িক (085881) প্রতিযোগিতা, অনিয়মিত ([160081) প্রতিযোগিতার 

ব্যবস্থা কর! যুক্তিযুক্ত । ৃ 

(ঞ) পরিকল্পনা, সংগঠন ও পরিচালনায় ছাজসংলদের ক্রীড়। বিভাগ ও 
দক্ষ শিক্ষার্থীদের উদ্যোগকে (10161801010) উৎসাহিত করু। ও স্বীকৃতি দেওয়া 

কর্তব্য । 

৭ ০খলাধুলা ও শরীর চচান্প মুল্য (৪15৫ ০? 
(3817769১ 91901:69 00 [917%5108] (31016012) 2 

দেহ-মনের বিকাশ-বৃদ্ধি ও স্থান্থ্যগত মুল্য ঃ (১) খেলাধ্লা, 
দৌড়-ঝবীপ ও ব্যায়াম দেহের প্রতিটি যন্ত্রের ক্রিয়াকে দ্রুততর করে। 

-শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুততা৷ বৃদ্ধি পায়। হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের ক্রিয়। দ্রুততর হয় ও 

রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। দ্রুত রক্ত সঞ্চালনের ফলে একদিকে ফেমন শরীরের 

দুষিত পদার্থ ঘর্মাকারে বহির্গত হয় তেমনি বিশুদ্ধ রক্ত সারা দেহে 
ছড়িয়ে পড়ে । এর দ্বারা লিভারের শক্তি বুদ্ধি পায় ও ক্ষুধার উদ্রেক হয়। 

নার্ভতন্ত্র ও গ্রন্থিগুলির ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধি পায়। 

(২) এই সময় সুষম খাগ্য, আলে। ও বিশুদ্ধ বাসু এবং পানীয় জল ব৷ 

দেহপুষ্টির অস্থুকুল উপাদান যোগান পেলে দেহ সহজে স্স্থঃ সবল ও সক্ষ্ 

হয়ে ওঠে । 

(৩) নিয়মিত ব্যায়াম দেছের সৌষ্ঠব ও বিকাশসাধনের সহায়ক | 

আবার কোন বোন ব্যায়াম বিকৃত অঙগভঙ্গী সংশোধন করতে পারে। ব্যায়াম 

প্রত্যক্ষভাবে দেহবিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে । 

(৪) খেলাধূলা, দৌড়-ঝাঁপ ও ব্যায়ামের সময় দেহ ও মন একত্রে কিয়্াশীন 

হয়। তাই দেহবিকাশের সঙ্গে সে মানসিক কর্মক্ষমতা, দ্রুত চিত্তনের 

ক্ষমতা, আত্মসংঘম, আত্মবিকাঁশ প্রভৃতি গুণ বিকাশের সঙ্গে ষঙ্গে নৈতিক 

চরিত্র সুদৃঢ় হয়। প 



:৯৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ , 

(€) দেহ-মনের পুি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির আক্রমণ প্রতি- 

রোধের ক্ষমতা বুদ্ধি পায়। অনেক ব্যায়াম (আসন) দেহেন্ন বিকলাঙ্গত! 

'দ্বুর করার ও ব্যাধি চিকিৎসার উপায় হিসেবেও কার্ধকর। 
খেলাধূলা, স্পোর্টস, ব্যায়াম ইত্যাদি স্থন্দর, সৌষ্টবযুক্ত, সক্ষম, কর্মঠ ও 

.নীরোগ দেছে বাঞ্ছনীয় গুণ, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পবম সহায়ক । 

শিক্ষাগত মূল্য £ গতাঙ্থগতিক প্রথায় বিগ্যালয়-গৃহ ছিল শিক্ষাকর্ম 
পরিচালনার স্থান। নব্য শিক্ষাতত্ব বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের আবেষ্টপী 
অতিক্রম করে শিক্ষালাভেব ক্ষেত্রকে সম্প্রদারিত করেছে। তাই খেলার মাঠ 
আজ উন্মুক্ত বিদ্যালয় হিসেবে গণ্য । এই উন্মুক্ত বিদ্যালয়ের কর্মস্থচীর শিক্ষাগত 

-যুল্য আজ সর্বজনন্বীকার্য। 

তাই খেলা ধুল। রীডুনুখ'ল্ন, শিক্ষক ক রা 

(১) সহযোগিতা! ' (০০-০29:50100) শেখায়। খেলাধূলা ও 
ক্রীড়ান্গশীল্রন মুলত: যৌথ কর্মস্থতীর অনুশীলন । কোন দলের জয় ব্যক্তির 

গর্বের বিষয় । খেলাধুলায় বাক্তি দলের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। দলীয় 
জয়ের উন্মাদনায় লে ব্যক্তিম্বতা। বিসর্জন দেয় । দলের প্রতিটি সভ্যের মনে জাগে 

সহযোগিতার প্রেবণ1) ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন, হকি, ক্রিকেট, হা-ডূ-ডূ 

ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণকারীর। সহযোগিতার প্রেরণায় উন্ধ,দ্ধ হয়ে ওঠে | 

(২) বে কোন অবস্থার মোকাবিলা (1560106 ৪05 510186101)) 

করার সামর্থ দান করে। দলগত খেলাধৃলায় খেলোয়াড়রা! অনেক সময় 
অস্বাভাবিক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় | লে সময়_ধৈর্য, স্থিরতা, 
আত্মবিশ্বাস, আত্মসংঘমের আদয্য ইচ্ছাশক্তি পোষণ করার প্রয়োজন হয়। 

তাই খেলার মাঠে শিক্ষার্থীরা মহদ্ছে এসব বাঞ্চনীয় গুণ অর্জন করতে পারে । 
আদর্শ নাগরিক জীবনে এসব গুণের মূল্য অনম্বাকার্য। 

(৩) উদ্ভম প্রয়োগের শিক্ষা দেয় (0:61 01 ৪ঠা1681198) | 

খেলাধূল। ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জয় করাই বড় কথ! নয়; অংশগ্রহণ করাই 

“হুল গ্ররুত্পূর্ণ বিষয়) কারণ জীবন-দর্শনের সার কথ! হল উদ্যম প্রয়োগ, 
পরিশ্রম কর! ($6:8816), চেষ্টা কর । এখানে ফলশ্রুতির চিন্তা না করাই 
সস 
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শারীর শিক্ষা ৪ 

বাঙ্ছনীয়। এই চিন্তাধারা শিক্ষার্থীকে অধিক শ্রমশীল, উদ্যোগী ও আন্তরিক 
প্রচেষ্টায় উদ্ধন্ধ করে তৌলে ।৮ 

(8) সন্ঃঘচেতনার বিকাশ সাধনে (0০০51019005 ০৫ 601 
06 0০258) লাহাব; করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অথব। একই বিদ্যালয়ের 
ভিন্ন হাউসে (যেখানে [70556 5%80612 আছে) বা শ্রোর মধ্যে ক্রীড়া! 
প্রতিযোগিতার (10017)21061)0 ব্যাস্থ। কর! হয়। এসব প্রতিযোশিতায় 
নচেতনতা বা সঙ্ঘ চেতন বড় হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়, হাউল, বা শ্রেটর 
খেলোয়াড় ছাড়াও সকলেই একত্রে জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে । «ভাই 
ভাঁই' ভাব স্বসংহত হয় ।২স্প্রাজিত দল তেমনি সংযত ভাবে পরাজধ্ষের গ্রনিকে 
খেলোয়াভ স্থলভ ভাবধান্ডায় মেনে নেওয়ার চেষ্টাকরে। এসবের মাধামে 
ঘেনব বাঞ্চনীয় গণ শিক্ষার্থীরা অর্জন করে ত৷ জাতীয় জীবনের অমৃল্য সম্পদ-__ 
পন্দেহ নেই। 

(৫) নেতত্বপ্রদ্দানে দক্ষত! দান করে (2105106  010101:0001053 
€01 16780151119) 2 খেলাধূলা, স্পোর্টন, শিক্ষার্থীকে নেতৃত্বস্থলত দক্ষত৷ 

অর্জনে সাহায্য করে । সংগঠন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ষে 
সাংগঠনিক ও পরিচালন সংক্রাস্থ দক্ষত! নর্জন কবে দ্মনি খেলোয়াডবাও 
“দলের সংচৃতি ও.লমন্থবিধানে উদ্যোগ, আত্মদংযম, আত্মবিশ্বাস, পক্ষপাতশৃন্ 
বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রুপে সক্ষম হয়ে ওঠে রণ 

(৬) বছুবিধ ইচ্ছা,আবেগ প্রকাশের স্থযোগ দেয় (01667 
0 6591655 ৮911029 11595 01 00০ 10011) 8 খেলার, ভিতর দিয়ে 

শিক্ষার্থার অনেক গ্রয়োজনীয় আবেগ, উচ্ছ1 আত্ম প্রকাশের সুযোগ পায়। খেলা 

শিশুব ব্বত:ম্ফুতত আচরণ ও শ্বাভাবিক প্রবুত্তি। এই স্বাভাবিকতা শিক্ষাপাভের 
উপায় হিসেবে স্থিরীরূত | খেলার মাধামে শিশু অভিজ্ঞতা আহরণ করে এবং 
বাস্তব জীবনের লঙ্গে পরিচিত হয় নিষ্ঠা, সতত। ও সামাজিকতা বোধ খেলার 
মাধ্যমে শিক্ষার্থী মনে ও পবে জীবনদর্শনে বিকশিত হয়। শিশুর খেপাই 
পরিণত জীবনে কাজে রূপাস্তবিত হয়। 

(৭) চারিত্রিক শিক্ষালাভ করায় (0161 817178 20 
0008180097)2 আত্মবিশ্বাস, আত্মমংযম। সাহন, ধের্ধ, তিতিক্ষ', আনুগত্য, 
নৈতিকতা, ভদ্রতা, মননশীলতা, বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষম তা, দ্রুত পিদ্ধাস্ত গ্রহণের 
ক্ষমতা, দৈহিক স্বস্থতা ও সক্ষমতা ইত্যাদি ছিন্ন জুচরিক্র গঠিত হয় ন। 

খেলাধূলা, স্পোর্টস শরীর সাধনার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীলা এসব গুণ ও 
নবক্ষতা অর্জন করতে পারের৬৮ তাই তার? সহজে প্রকুত চরিজ্রবান মান্তষ হয়ে 

উঠতে পায়ে | /* 
এক কথায় বল! যায়, বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে ঘ! শেখাতে পারে) খেলার মাঠ, 

তার তুলনায় এতটুকুও কম শিক্ষা দেয় না। তবে সার্থক পরিকল্পনা, সংগঠন 
ক 



৯ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 

ও পরিচালন। ভিন্ন খেলাধূলা, স্পোর্টস ও ব্যায়ামের যথার্থ যুজ্য অর্জন কর! 
লভ্ভব নয়। 

৮) শিক্ষক এবং শান্রীন্ম শিক্ষা (05956 & 721১5580জ1, 
70000801029) ৫ . 

বগ্ালয়ের ফিজিক্যাল ইন্স্ট্রাক্টরের বিশেষ দায়িত্বে শারীর শিক্ষা 
পরিচালিত হয়। এরূপ একজন ব৷ দুজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষাকে, 
পরিচালিত ও সংগঠিত করতে পারবেন একব্সপ বল্পনা কর] যায় না। অন্যান্ত 
শিক্ষকদেরও ফিজিক]াল ইন্ট্রাক্টরকে সত্রিয় সাহাষ্য করতে হবে। ভাই 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন স্বপারশ করেছেন ষে, শিক্ষপরত শিক্ষকর। শারীরিক 
শিক্ষ। সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অঞ্জন করবেন। উপরস্ত ফিজিক্যাল ইনফ্ট্রাক্টর 
উক্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও দৃক্ষত। লাভ করবেন। চল্লিশ বছর বয়সের ক্ষ 
বয়স্ক শক্ষকরা বিচ্ভানয়ের শারীর শিক্ষায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে এসব 
শিক্ষণগ্রাণ্ড শিক্ষকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ফিজিক্যাল ইনফ্ট্রাক্টর নিশ্চয়ই 
[বন্ালয়ে সম্থলহীন মনে করবেন না। সকলের উৎসাহে ও সহযো1গতায় শানীর 
শ্শিক্ষ। হবে বিষ্যালয় শিক্ষাকর্মের সংহত কার্ধন্ুচীর অস্ততুক্তি বিষয়। 

বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষার কর্ম্থচীর মধ্যে দলগত খেলাধূলার ওপর গুরুত্ব 
আরোপ কর। হয়। এরূপ খেলাধূলা শিক্ষার্থীর৷ সমষ্টিগততাবে ষেমন আনন্দ" 
উপভোগ করতে পারে তেমন তাদের শারীরিক সুস্থতার ওপর নজর রাখ 
সম্ভব হয়। বিভন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতাযুলক খেলাধূলার অনুষ্ঠানে 
শিক্ষার্থীর সত্যই অনাঁবল আনন্দ ডপভোগ এবং মিলেমিশে সামাজিকতা 
1শক্ষালাভের সযোগ পায়। কস্ত প্রতিযোগিতামূলক ক্করিয়াকর্ষে মু্রিমেয় 
নিরাচিত শিক্ষারথ অংশ গ্রহণের সুযোগ পাক্জ এবং অন্তের। শুধু দর্শকের তৃমিকা 
পালন করে। তাই প্রতিযোগিতার মাত্র। কমিয়ে যাতে আধকাংশ শিক্ষার্থী 
অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় নেরপ স্যটিকর ও আনন্দদায়ক খেলাধূলার ব্যবস্থ। 
করাই যুক্তযুক্ত । ববগ্ঠালয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার বিচারে প্রতিটি শিক্ষাথীর স্বাস্থ্াচর্চার 
স্থযোগ স্ষ্ি করা উচিত। বৃঁভিগত দক্ষতা অর্জনের জন্ত নির্বাচিত শিক্ষাথীরা 
প্রতিযোগতায় অংশ গ্রহণ করে শিক্ষায়তনের সম্মান বৃদ্ধি করতে পারে । 
তবে প্র1তষোগিতায় যাতে উগ্রত। বৃদ্ধি ন। পায় ব৷ শিক্ষাক্ছচীর অন্যান্য কর্ষে- 
যাতে অবহেলা না৷ আসে সোঁদকে নজর দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের। খেলাধূল! 
ও শরীর চর্চার উত্কর্ষের জন্ত শিক্ষার্থীদের কাজকর্মের পরিমাপন্ছচক গ্রাফ শ্ববং 
সামগ্রক রেকঙ রাখাও যুক্তিসঙ্গত। তবে এসব কর্মে একাকী ফিজিক্যাল 
ইনস্ট্াকটুর কিছুই করতে পারেন না। অন্যান্য শিক্ষকদের সহষোগিত। অবস্ঠ 
প্রয়োজন। তাই শিক্ষণরত শিক্ষকর। যাতে শারীর শিক্ষাসম্পর্কে সাধারণ জান, 
অর্জন করতে পারেন সেদকে নজর দেওয়া যুযুক্ত। 
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প্রশ্নাবলী 
৪ অংশে আছে 
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